Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2020 r.

Raport o stanie
Gminy Oleszyce
za 2020 r.

20 maja 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
1

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2020 r.

Spis treści
I. Wstęp.................................................................................................................................................... 4
II. Informacje ogólne ............................................................................................................................... 4
1.

Ogólna charakterystyka gminy .................................................................................................... 4
Położenie i podział administracyjny ............................................................................................. 4
Środowisko naturalne Miasta i Gminy Oleszyce – charakterystyka ............................................. 5
Ludność i demografia.................................................................................................................... 6

III. Informacje finansowe ........................................................................................................................ 7
1.

Stan finansów Gminy Oleszyce................................................................................................... 7

2.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych .............................................................. 11

3.

Wieloletnia prognoza finansowa ............................................................................................... 14

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego........................................................................................ 14
V Informacja o realizacji polityk, programów i strategii....................................................................... 17
1.

Strategia rozwoju ....................................................................................................................... 17

2.

Ład przestrzenny ....................................................................................................................... 17
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy ........................ 17
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ................................................................. 17

3.

Środowisko ................................................................................................................................ 18
Plan gospodarki niskoemisyjnej. ................................................................................................. 18
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce na lata 2012-2032
..................................................................................................................................................... 19

4.

Polityka społeczna ..................................................................................................................... 19
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
na lata 2017-2020 ........................................................................................................................ 19
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Oleszyce na lata 2017-2020 ......... 21
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. ............................................ 22
Program przeciwdziałania narkomanii ........................................................................................ 23

5.

Inne obowiązujące programy. ................................................................................................... 24
Program współpracy Gminy Oleszyce i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. ......................................................................................................................... 24
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Oleszyce na 2020 rok ........................................................................................... 25

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej .................................................................................................. 25
VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi ............................................................... 29
1.

Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim......................................................... 29

2.

Współpraca z samorządami gminnymi ..................................................................................... 29

3.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ...................................................... 30

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
2

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2020 r.
VIII. Pozostałe obszary działalności Gminy ......................................................................................... 30
1.

Oświata i edukacja..................................................................................................................... 30

2.

Polityka Społeczna .................................................................................................................... 47

3.

Gospodarka komunalna ............................................................................................................. 54

4.

Gospodarka Odpadami .............................................................................................................. 55

5.

Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi .................................................................. 58

6.

Gospodarowanie w lasach mienia Gminnego ........................................................................... 58

7.

Ochrona Przeciwpożarowa ........................................................................................................ 59

8.

Instytucje Kultury ...................................................................................................................... 62
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ............................................................................................. 62
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ....................................................................................... 64

9.
10.

Sport i rekreacja......................................................................................................................... 66
Aktywność obywatelska ........................................................................................................ 67

X. Podsumowanie .................................................................................................................................. 69
1.

Spis Ilustracji ............................................................................................................................. 71

2.

Spis Tabel .................................................................................................................................. 71

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
3

Raport o stanie Miasta i Gminy Oleszyce 2020 r.

I. Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz
Miasta i Gminy Oleszyce co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Oleszycach
raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku
poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje, zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu
obywatelskiego za rok 2020. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą
mieszkańcom Oleszyc do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Materiały do
raportu zostały przekazane przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych Gminy
Oleszyce.

II. Informacje ogólne
1. Ogólna charakterystyka gminy
Położenie i podział administracyjny
Oleszyce są Gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-wschodniej części Polski.
Gmina Oleszyce jest jedną ze 160 gmin wchodzących w skład województwa podkarpackiego.
Znajduje się na terenie powiatu lubaczowskiego. Sąsiaduje z gminami Stary Dzików,
Cieszanów, od strony wschodniej z gminą i miastem Lubaczów, a od strony południowej
z gminami Wielkie Oczy i Laszki. Od strony zachodniej gmina sąsiaduje z gminą Wiązownica.
Rysunek 1 Położenie Miasta i Gminy Oleszyce na tle powiatu Lubaczowskiego

Łączny obszar jaki zajmuje gmina Oleszyce wynosi 151,87 km², w tym miasto Oleszyce
zajmują 5,0 km². Rozciąga się na przestrzeni 16 km na linii północ-południe i około 10 km na
linii wschód–zachód.
W skład gminy miejsko-wiejskiej Oleszyce wchodzi miasto Oleszyce i 6 sołectw (Borchów,
Futory, Nowa Grobla, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Zalesie).
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Rysunek 2 Podział administracyjny Miasta i Gminy Oleszyce

Środowisko naturalne Miasta i Gminy Oleszyce – charakterystyka
Ukształtowanie terenu.
Gmina Oleszyce położona jest w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie
Płaskowyżu Tarnogrodzkiego w południowo–wschodniej części kraju. Oleszyce będące
częścią Płaskowyżu Tarnogrodzkiego graniczą z Doliną Dolnego Sanu oraz Równiną
Biłgorajską. Oleszyce są w regionie płaskowyżu z pofałdowanymi wysoczyznami
i osiągającymi wysokości od 220 do 280 n.p.m. Teren Miasta i Gminy Oleszyce jest terenem
stosunkowo monotonnym urozmaiconym wałami piaszczystymi i pagórkami. Występują
nieckowate słabo wykształcone doliny rzek (wzdłuż Lubaczówki i Przerwy).
Strefy klimatyczne
Gmina i Miasto Oleszyce znajduje się w klimacie umiarkowanym ciepłym przejściowym.
Oznacza to, że znajdujemy się w strefie oddziaływania czynników klimatu zarówno morskiego
jak i lądowego. Oleszyce ze względu na swoje położenie znajdują się dodatkowo w strefie
klimatu górskiego, co uwidacznia się obniżonymi temperaturami i zwiększonymi opadami.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około +7,8 ° C przy izotermach lipca na poziomie
+17°C , +18°C, a stycznia na poziomie pomiędzy -3°C a -4 °C. Okres wegetacji roślin ze
względu na położenie klimatyczne jest jednym z najdłuższych w kraju i wynosi 210–220 dni.
Duża wilgotność względna występuje przez cały rok, z wyjątkiem wczesnego lata i późnej
wiosny. Mgły występują najczęściej w jesieni - najwięcej w październiku.
Zasoby naturalne
Miasto i Gmina Oleszyce, jak cały obszar powiatu lubaczowskiego należy do prowincji
karpackiej regionu zapadliska przed karpackiego - subregionu wschodniego. Przez Miasto
i Gminę Oleszyce przepływa rzeka Przerwa, która jest prawym dopływem rzeki Lubaczówki.
Do tej rzeki wpadają, już poza obszarem gminy po stronie południowozachodniej prawobrzeżne
potoki Bachorka i Starosielski i po stronie wschodniej Przerwa wraz z bezimiennymi ciekami.
Źródła Przerwy znajdują się na rzędnej – 244,0 m n.p.m. w kompleksie Lasów Sieniawskich.
Spadek rzeki na wysokości planowanej zmiany studium wynosi – 0,27 ‰, czyli rzeka ma
charakter nizinny. Powierzchnia zlewni rzeki Przerwa wynosi 100,2 km2, a całkowita długość
rzeki wynosi – ok. 21,75 km. Zlewnia ma charakter w miarę wyrównany z niewielkimi
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pagórkami. Charakterystyczne dla dna doliny rzeki są liczne rowy melioracyjne świadczące, że
dno doliny rzeki jest podmokłe.
Warunki gruntowe występujące na terenie miasta i gminy związane są z jednym poziomem
wód czwartorzędowych o zwierciadle swobodnym w pakiecie utworów pylasto–piaszczystym
i występują na głębokości 13.0 m p.p.t Podstawę nieprzepuszczalną stanowią iły mioceńskie
trzeciorzędowe na głębokości 20 m. Zasilanie wód podziemnych odbywa się przez infiltrujące
wody odpadowe z powierzchni terenu. Poziom wodonośny czwartorzędowy charakteryzuje się
wydajnościami rzędu 6-7 m³/h. Stan wód na omawianym obszarze określa się tylko jako dobry,
ponieważ są one narażone na zanieczyszczenia antropogenne, głównie z powodu braku ciągłej
izolacji od wpływów z powierzchni ziemi.
Głównym zbiornikiem wód podziemnych na terenie gminy jest Dolina Kopalna BiłgorajLubaczów, wymagający szczególnej ochrony. Jest to zbiornik czwartorzędowy o średnich
głębokościach ujęć 10-65 m. i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 38 000 m3/dobę. Na
teren gminy wchodzi półkolem jego zachodnia odnoga.
Ekosystem
Województwo podkarpackie na tle pozostałych województw może poszczycić się
bogactwem naturalnym jakim są lasy. Obszar całego województwa pokryty jest lasami w ponad
35%. Powierzchnia lasów Gminy Oleszyce zajmuje 45% powierzchni. Występujące tu
zróżnicowania rzeźby terenu mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się klimatu lokalnego.
Obszar leśny występujący na terenie miasta i gminy należy do Lasów Sieniawskich, ciągnących
się pasem spod Tarnogrodu w woj. Lubelskim, aż po granicę Pastwa z Ukrainą. Lasy
Sieniawskie są obszarem objętym programem Natura 2000. Łączna powierzchnia lasów
i terenów zakrzewionych na terenie gminy wynosi 7 233 ha. W głównej mierze (89%) należy
do Lasów Państwowych.
Formy ochrony przyrody
Na terenie gmin Oleszyce występują następujące formy ochrony przyrody:
− Natura 2000 (obszary siedliskowe): Lasy Sieniawskie,
− Obszary Obszar Chronionego Krajobrazu: Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu,
− Rezerwaty Przyrody: Kamienne,
− Użytki ekologiczne: Smereczyna, Pijawki, Borów Staw, Kosów Staw, Nad Kanałem,
Ogrody Suchowolskie, Kozackie Bagno, Topielce, Źródliska rzeki Przerwy, Przydrożne,
Nad Bachorką, Grobelne, Kozaki, Nad Rzeczką, Źródliska rzeki Przerwy, Pod klonem,
− Pomniki przyrody
Ludność i demografia
W Gminie Oleszyce wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zameldowanych na pobyt stały było
6 413 osób, gdzie odpowiednio 46,02 % stanowią mieszkańcy miasta Oleszyce, natomiast
pozostałą część stanowią mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład gminy (53,98 %).
W podziale na kobiety i mężczyzn proporcje wyglądają następująco: 49,63% ogółu
mieszkańców stanowią mężczyźni, natomiast 50,37% stanowią kobiety.
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Tabela 1 Ludności Miasta i Gminy Oleszyce według stanu na dzień 31.12.2020 r.- pobyt stały

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
Borchów
Futory
Lipina
Lubomierz
Nowa Grobla
Oleszyce
Stare Oleszyce
Stare Sioło
Sucha Wola
Uszkowce
Zabiała
Zalesie
Razem

mężczyźni
108
321
29
2
178
1479
344
262
106
60
84
210
3183

kobiety
126
301
23
2
178
1472
330
299
104
67
103
225
3230

Razem
234
622
52
4
356
2951
674
561
210
127
187
435
6413

Największą liczbę ludności stanowią mieszkańcy miasta Oleszyce jako głównego ośrodka
całej gminy i jednocześnie będącego siedzibą władz gminy Oleszyce. Gęstość zaludnienia na
terenie gminy wynosi 42 osoby na km², natomiast gęstość zaludnienia na terenie samego miasta
wynosi 590 osób na km². Stare Oleszyce plasują się na drugim miejscu pod względem liczby
mieszkańców z łączną liczbą na poziomie 674 osób, a następnie Futory - 622 i Stare Sioło 561
mieszkańców. Dwie miejscowości Lubomierz (4 osób) oraz Lipina (52 osób) posiadają liczbę
mieszkańców poniżej 100 osób. Pozostałe miejscowości wchodzące w skład gminy Oleszyce
posiadają liczbę mieszkańców od 127 (Uszkowce) do 435 osób (Zalesie).

III. Informacje finansowe
1. Stan finansów Gminy Oleszyce
Polityka finansowa Gminy Oleszyce realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową
uchwalaną corocznie przez Radę Miejską w Oleszycach. Uchwała budżetowa określa źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków na zadania bieżące oraz majątkowe.
Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych.
Dochody budżetu w 2020 roku wyniosły 34 636 459,81 Dzielą się na dochody bieżące
wykonane w kwocie 32 414 100,52 zł i dochody majątkowe wykonane w kwocie 2 222 359,29
zł. (rysunek 3).
Rysunek 3 Dochody Gminy Oleszyce w 2020 r.
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20000000
10000000
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Na dochody gminy składają się dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu
państwa, środki z funduszy celowych oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Podstawowe wskaźniki dochodów według źródeł uzyskania:
− udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 30%,
− udział dotacji celowych w dochodach ogółem wynosi 38%,
− subwencja ogólna stanowi 32%.
Największy wpływ na wysokość dochodów własnych gminy mają wpływy z podatków
i opłat lokalnych, udziały w podatkach PIT oraz dochody z majątku gminy.
Tabela 2 Dochody Gminy Oleszyce w 2020 r. (własne)

Wyszczególnienie
Podatki i opłaty lokalne

4 384 775,00

Plan budżetu po
zmianach
5 242 030,00

Udziały w podatkach PIT i CIT

3 931 000,00

3 931 000,00

3 892 000,86

Dochody z majątki gminy

835 474,00

1 150 367,00

1 164 650,40

Pozostałe dochody własne

300 392,00

378 664,60

241 290,75

9 451 641,00

10 702 061,60

10 348 002,76

Razem dochody własne

Plan budżetu

Wykonanie
budżetu
5 050 060,75

Ściągalność podatków w 2020 roku wyniosła 89 % w podatku od nieruchomości od osób
fizycznych oraz 92% w podatku rolnym.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią 20% potencjalnych
dochodów Gminy przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.
Zadania inwestycyjne realizowane z dofinasowaniem:
1. dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych - „Przebudowa drogi
gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 – 0+253,00” - 645 446,82 zł
2. współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - „Zakup samochodu pożarniczego” 225 943,80
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
W 2020 roku wydatki ogółem wyniosły 31 315 667,85 zł. Wydatki są ujęte w budżecie
w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące wyniosły 29 413 491,95 zł,
a wydatki majątkowe wyniosły 1 902 175,90 zł. (rysunek 4).
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Rysunek 4 Wydatki Gminy Oleszyce w 2020 r.
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Wydatki bieżące służą bieżącej działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie dróg,
gospodarka mieszkaniowa, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i ochrona środowiska
oraz kultura fizyczna i sport. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią
wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny.
Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku gminy. W tej kategorii mieszczą się
wszelkie wydatki dotyczące budowy czy rozbudowy obiektów komunalnych i infrastruktury
komunalnej, modernizację dróg, rozwój terenów zielonych itp., czyli działania, dzięki którym
możliwy jest postęp społeczno-gospodarczy gminy. Udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem wynosi 6 %.
Stan zobowiązań dłużnych na 01.01.2020 r. wynosił 10 077 520,00 zł.
W 2020 roku nie zaciągnięto zobowiązań finansowych.
Spłacono pożyczkę długoterminową oraz kredyty długoterminowe – 1 704 308,00 zł,
wykupiono obligacje komunalne – 100 000,00 zł, spłacono pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW - 619 302,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wyniósł 7 654 410,00 zł, w tym:
− długoterminowe kredyty – 4 139 632,00 zł;
− długoterminowa pożyczka – 14 778,00 zł;
− obligacje komunalne – 3 500 000,00 zł.
Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych
obligacji nie wystąpiły. W 2020 r. poręczeń i gwarancji nie udzielano.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyniósł 22 %.
Budżet Gminy Oleszyce na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XIX/120/2019 Rady Miejskiej
w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosił:
Plan dochodów, w tym:
30 593 968,00 zł
- dochody bieżące
29 917 343,00 zł
- dochody majątkowe
676 625,00 zł
Plan wydatków, w tym:
30 418 385,00 zł
- wydatki bieżące
28 917 155,08 zł
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
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- wydatki majątkowe
Planowana nadwyżka budżetu
- plan przychodów
- plan rozchodów

1 501 229,92 zł
175 583,00 zł
688 225,00 zł
863 808,00 zł

Plan budżetu na 31.12.2020 r. po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Miejskiej
w Oleszycach i wydanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce wynosił:
Plan dochodów, w tym:
34 886 358,04 zł
- dochody bieżące
32 787 066,12 zł
- dochody majątkowe
2 099 291,92 zł
Plan wydatków, w tym:
33 472 210,45 zł
- wydatki bieżące
30 578 976,83 zł
- wydatki majątkowe
2 893 233,62 zł
Planowana nadwyżka budżetu
1 414 147,59 zł
Plan przychodów, w tym:
1 008 962,41 zł
- planowane niewykorzystane środki
48 962,41 zł
pieniężne
- planowane wolne środki
960 000,00 zł
Plan rozchodów
2 423 110,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek,
wykup papierów wartościowych
2 423 110,00 zł
Budżet za 2020 r. został wykonany w 99,28 % w zakresie dochodów oraz 93,56 % w zakresie
wydatków i wynosił:
Wykonanie dochodów, w tym:
34 636 459,81 zł
- dochody bieżące
32 414 100,52 zł
- dochody majątkowe
2 222 359,29 zł
Wykonanie wydatków, tym:
31 315 667,85 zł
- wydatki bieżące
29 413 491,95 zł
- wydatki majątkowe
1 902 175,90 zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
3 000 608,57 zł
bieżącymi - wykonanie
Wykonane przychodów, w tym:
1 108 372,02 zł
- niewykorzystane środki pieniężne
48 962,41 zł
- wolne środki
1 059 409,61 zł
Wykonanie rozchodów, w tym z tytułu:
2 423 110,00 zł
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów
2 423 110,00 zł
wartościowych
Wynik budżetu po rozliczeniu za 2020 rok – nadwyżka
budżetu

3 320 791,96 zł
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2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Tabela 3 Wykaz wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1
I.
1.

2
5
7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010
„Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków
15 500,00
15 106,00
97,4 Udzielono dotacji do budowy 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
mieszkańców m. Zabiała”
dla mieszkańców wsi Zabiała.
Ogółem dział 010
15 500,00
15 106,00
97,4
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - dział 400
„Budowa infrastruktury wodociągowej”
124 400,00
121 627,62
97,8 Wykonano w m. Stare Sioło odcinek sieci wodociągowej fi 225 o długości
554 mb., odcinek sieci wodociągowej fi 160 o długości 226 mb., hydranty
pożarowe nadziemne, przyłącza wodociągowe.
Ogółem dział 400
124 400,00
121 627,62
97,8
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600
„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
225 000,00
200 000,00
88,9 Przekazano dotację do Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na
867 Sieniawa–Oleszyce w m. Stare Oleszyce
wykonanie zadania. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie
(skrzyżowanie)”
z umową.
„Dokończenie budowy parkingu przy Szkole
25 940,84
25 547,10
98,5 Wykonano nawierzchnię - 382 m2 z tłucznia kamiennego gr. 15 cm.
Podstawowej w Zalesiu ” /fundusz sołecki/
„Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul.
645 500,00
645 446,82 100,0 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu
Konopnickiej km 0+000,00 – 0+253,00”
asfaltowego o pow. 16 666,20 m2, chodniki z kostki brukowej
z krawężnikami pow. 344 m2 przepust z rury stalowej, przebudowano
podziemną linię gazową 2 szt. Zadanie realizowane z dofinansowaniem
środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
13 662,55
13 662,55 100,0 Wykonano odcinek drogi w m. Nowa Grobla.
Nowa Grobla dz. 625/5” /fundusz solecki/
„Przebudowa dróg gminnych”
308 000,00
218 275,14
70,9 Wykonano odcinek drogi w m. Nowa Grobla o dług. 310 mb., drogę
gminną w m. Futory o dług. 177 mb., drogę gminną w Oleszycach,
ul. Mokra o dług. 203 mb., drogę gminna w m. Zabiała o dług. 345 mb.

II.
1.

III.
1.

2.
3.

4.
5.

Plan
wydatków
w zł
4

Wykonanie
w zł

Dyna
mika
w%
6

Opis wykonanych robót – stopień realizacji inwestycji, w tym
finansowanych ze środków unijnych

Lp.
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6.

IV.
1.
2.
3.
4.

5.

V.
1.

VI.
1.

VII.
1.

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
92. 400,00
rolnych „
Ogółem dział 600
1.310.503,39
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700
”Nabycie działki w m. Futory (przepompownia)”
10 000,00

89 213,25

96,6

1.192.144,86

91,0

150,00

1,5

Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej długość 400 mb.
Zadanie zrealizowane.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

„Budowa przyłącza energetycznego do altany w
5 000,00
5 000,00 100,0 Wykonano przyłącze energetyczne do altany w m. Uszkowce.
m. Uszkowce” /fundusz sołecki Stare Oleszyce/
„Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiała
16 500,00
15 000,00
90,9 Przy świetlicy w miejscowości Zabiała został zamontowany plac zabaw
z montażem” /fundusz sołecki Stare Oleszyce/
dla dzieci.
„Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie
14 455,39
14 455,00 100,0 Przy świetlicy w sołectwie Borchów zamontowano zestaw zabawowy dla
w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu zjeżdżalnia,
dzieci.
domek dla dzieci, tor przeszkód)” /fundusz
sołecki Borchów/
„Przebudowa schodów zewnętrznych przy
25 000,00
24 185,13
96,7 Przy budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach zostały przebudowane
budynku Przychodni Zdrowia”
schody zewnętrzne.
Razem dział 700
70.955,39
58.790,13
82,9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dział 754
„Zakup samochodu pożarniczego”
233 265,69
225 943,80
96,9 Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano na potrzeby
jednostki OSP Oleszyce. Zadanie współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020.
Razem dział 754
233 265,99
225 943,80
96,9
OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801
„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego
816 680,00
0,00
0,0 Projekt w trakcie rozliczenia. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z
w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
i przebudowę Przedszkola Samorządowego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
w Oleszycach”
Razem dział 801
816 680,00
0,00
0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900
„Przebudowa przepompowni ścieków w m.
Borchów”

25 000,00

0,00

0,0

Zadanie nie zostało zrealizowane.
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2.

„Budowa oświetlenia ulicznego

112 167,84

110,0

Razem dział 900
137 200,00
112 167,84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

81,8

VIII.
1.

IX.
1.
2.
3.

„Instalacja systemu fotowoltaicznego w budynku
MGOK”
Razem dział 921
KULTURA FIZYCZNA - dział 926
„Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare
Sioło” /fundusz sołecki/
„Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
w Oleszycach”
„Budowa infrastruktury boiska sportowego
w miejscowości Futory” /fundusz sołecki/
Razem dział 926
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

112 200,00

74 100,00

74 100,00

100,0

74 100,00

74 100,00

100,0

30 629,15

30 629,15

100,0

60 000,00

51 666,50

86,1

20 000,00

20 000,00

100,0

110 629,15
2 893 233,62

102 295,65
1 902 175,90

92,5
65,7

Wykonano odcinek oświetlenia ulicznego w Oleszycach, ul. Sapiehy i Św.
Jana, który obejmował: ustawienie słupów stalowych 8 szt, lampy
oświetleniowe 8 szt., linia kablowa – 317 mb oraz odcinek oświetlenia
w m. Futory – linia kablowa 22,72 mb.

Przekazano dotację celową do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

Wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe oraz ułożono płytki
podłogowe w szatniach, pomalowano pomieszczenia.
Urządzono dwa place zabaw dla dzieci.
Przy boisku sportowym w m. Futory wykonano utwardzenie terenu
tłuczniem kamiennym z ułożeniem obrzeży.
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3. Wieloletnia prognoza finansowa
Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Oleszyce przygotowana została na lata 2020–2034, tj. do momentu całkowitej spłaty
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów
i pożyczek. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane
przez ustawę o finansach publicznych.
Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Gminy. Kwota wykazana jako dług na
koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku plus dług zaciągnięty minus
spłata długu. Wykazana kwota długu w WPF przedstawia wysokość zadłużenia na koniec
każdego roku budżetowego.
Wynik operacyjny za 2020 rok wyniósł 3 000 608,57 zł. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej
w dochodach ogółem wynosi 8 %. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są
możliwości inwestycyjne. Stopień pokrycia wydatków ogółem i rozchodów dochodami ogółem
stanowi 97%.
Spełnienie wskaźnika spłaty
Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych
dotyczących zadłużenia JST zostały w prognozie spełnione. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty
zobowiązań przypadających na 2020 rok wyniósł 8,02%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2020 rok wynosi 15,3 %

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), który stanowi, że mieniem
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich
związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może
przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste,
ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności.
Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.
Informacja została przygotowana na podstawie danych wynikających z ewidencji ksiąg
rachunkowych, sprawozdań budżetowych, danych z Referatów Urzędu Gminy oraz informacji
jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim.
Powierzchnia gruntów tworzących zasoby majątkowe Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi
11 209 ha w tym:
- użytki rolne i grunty leśne 605 ha,
- grunty leśne i zakrzaczone 343 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 46 ha,
- drogi 185 ha,
Sposób gospodarowania mieniem komunalnym.
− grunty w bezpośrednim zarządzie gminy – 710 ha,
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
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− grunty we władaniu Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. – 258 ha,
− dzierżawy
- 251 ha – przeznaczenie na cele rolnicze,
- 2,08 ha – przeznaczenie pod działalność gospodarczą i budowlaną,
− użytkowanie wieczyste – 17,00 ha.
Budynki, obiekty i pomieszczenia stanowiące zasoby gminy, w tym:
1) Budynki oświaty:
− 4 budynki szkół podstawowych (SP Oleszyce – pow. 2174 m², SP Stare Oleszyce 1178 m², SP Futory – 348 m², SP Zalesie - 877 m²),
− budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Oleszycach – pow. użytk. 1418 m²,
− sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Oleszycach - pow. użytk. 474 m²,
− sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach - pow. użytk.
473 m²,
− hala widowiskowo–sportowa w Oleszycach – pow. użytk. 1489 m²,
− budynek Samorządowego Przedszkola w Oleszycach – pow. użytkowa 275 m²,
− budynek gospodarczy przy SP w Zalesiu – pow. użytk. 115 m² i budynek gospodarczy
przy SP w Futorach,
2) Budynki administracyjne, na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia:
− budynek administracyjny przy ul Mickiewicza nr 10 o pow. użytkowej 528,93 m²,
− budynek ratusza pod potrzeby administracyjne, kulturalne i pod wynajem - pow.
użytkowa 1 172,07 m2,
− budynek administrowany przez ZGK o pow. użytkowej 638,29 m²
− 8 obiektów przeznaczonych pod potrzeby OSP i kulturalne (świetlice) o łącznej pow.
użytkowej – 2 511,12 m²,
− świetlica w m. Zabiała - 159,85 m²,
− budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach – 1 332,70 m²,
− budynek szatni na stadionie sportowym w Oleszycach – pow. użytkowa 65,76 m²,
− budynek szatni w m. Zalesie - pow. użytkowa 68,9 m²,
− budynek Ośrodka Zdrowia – w tym: 2 lokale mieszkalne o pow. 156 m2, lokal na
potrzeby administracyjne o pow. 112,10 m2 i na ochronę zdrowia o pow. 715,70 m2,
− pomieszczenia garażowe pod potrzeby OSP Stare Oleszyce – pow. użytk. 114,38 m².
3) Budynki i lokale z przeznaczeniem na cele mieszkalne i użytkowe:
− 14 lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących w Oleszycach i Starym Siole –
pow. użytkowa 525,94 m²,
− budynek mieszkalny w Borchowie (wydzielone 2 lokale socjalne) pow. użytk. 102,40
m2 ,
− 4 lokale socjalne w miejscowości Sucha Wola - pow. użytkowa 105,10 m²,
− lokal socjalny w Oleszycach ul. Rynek 17 - pow. użytkowa 21,0 m²,
− budynek socjalny w m. Sucha Wola (świetlica) - pow. użytkowa 40,53 m²,
− lokale użytkowe przy ul. Mickiewicza 6,8, ul. Rynek 2, 3, 16, 17 i 19, ul. Szkolna 1,
w m. Sucha Wola - o łącznej pow. użytkowej 714,86 m2,
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
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−
−
−
−
−

budynek po byłym hotelu w Futorach,
dom przedpogrzebowy – pow. 41,50 m2,
garaże dwustanowiskowe w m. Stare Oleszyce – pow. użytk. 156,64 m²,
budynek użytkowy przy ul. Mickiewicza 10 o pow. użytkowej 221,02 m²,
budynek stacyjny nabyty nieodpłatnie od PKP w 2014 roku – pow. użytk. 636,0 m2
w tym lokale mieszkalne 314,59 m2.
W 2020 roku wystąpiły następujące zmiany w zakresie stanu posiadania nieruchomości:
− rozdysponowanie trwałe (sprzedaż) 11 działek o łącznej pow. 1,8502 ha,
• Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym:
o 1 działka położona w miejscowości Borchów powierzchnia 0,1170 ha
o 1 działka położona w miejscowości Stare Sioło powierzchnia 0,1874 ha
o 7 działek położonych w miejscowości Futory o łącznej powierzchni 0,7929 ha
o 1 działka położona w miejscowości Nowa Grobla powierzchnia 0,1135 ha
• Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
o 1 działka położona w miejscowości Oleszyce o powierzchni 0,6394 ha na rzecz
dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co
najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę.
− nabycie w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Oleszyce
1 działki położonej w Starym Siole o powierzchni 0,1144 ha,
− przekazanie przez Wojewodę Podkarpackiego na rzecz PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Jarosław w zarząd 12 działek o łącznej powierzchni 186,1534 ha
położonych w Starym Siole na podstawie ustawy o lasach.
− przekazanie przez Wojewodę Podkarpackiego na rzecz PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Oleszyce w zarząd 2 działek o łącznej powierzchni 29,8510 ha
położonych w Starych Oleszycach na podstawie ustawy o lasach.
Dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
Na dochody składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i użytkowania
wieczystego mienia stanowiącego własność Gminy Oleszyce, mienia będącego w jej
posiadaniu a mianowicie:
− z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
− z tytułu trwałego zarządu
− z tytułu dzierżaw gruntów pod działalność rolną i gospodarczą
oraz dzierżawy obwodów łowieckich
− z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
− z wynajmu pomieszczeń gminnych (świetlice)
− z wynajmu hali sportowej i szkolnego schroniska młodzieżowego
− z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (działki i rata za
lokal mieszkalny)
− z tytułu wpłaty za przekształcenie prawa użytk. wieczystego
− ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
Razem dochody

65 583,91 zł
2 214,99 zł
294 874,08 zł
139 483,46 zł
4.796,71 zł
3 459,35 zł
306.556,52 zł
12.145,86 zł
294 773,10 zł
1 123 887,35 zł
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V Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1. Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce sporządzono na lata 2015—2025 jest jednym
z podstawowych dokumentów określającym kierunki dalszego rozwoju na najbliższe lata.
Długofalowa koncepcja rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2015-2025 uwzględniająca
nowe kierunki działania ma za zadanie przyczynić się do rozwoju priorytetowych celów na
najbliższe lata. Strategia zakłada ich realizację w oparciu o szanse i zagrożenia wynikające ze
zmiennego otoczenia, zaangażowanie samorządu, administracji rządowej, podmiotów
gospodarczych.
Lokalna społeczność jest jednym z głównych odbiorców i użytkowników założeń
i opracowań strategii rozwoju miasta i gminy, tworzenia coraz to lepszych warunków
bytowych, gospodarczych czy użytkowych miasta i gminy, które decydują o jakości życia.
Założenia koncepcji rozwoju gminy opisane w strategii mają za zadanie przyczynić się do
zwiększenia konkurencyjności miasta i gminy na tle innych miejscowości regionu.
Strategia stanowi podstawę wniosków składanych przez gminę i miasto (w celu rozwoju)
o finansowanie przez instytucje pomocy na szczeblu krajowym i zagranicznym.
W oparciu o założone działania strategia jest wyznacznikiem realizacji określonych
i postawionych sobie celów przy wykorzystaniu dostępnych i możliwych zasobów.

2. Ład przestrzenny
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Oleszyce został zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/273/98 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia
17 czerwca 1998 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego
Nr 13 poz. 176 z 1998 r.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obowiązujące na obszarze Gminy Oleszyce Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP):
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych
w Oleszycach - zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XXII/139/96
z dnia 25 kwietnia 1996 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Przemyskiego nr 9 poz. 139 z dn. 27 czerwca 1996 r. zmieniony Uchwałą nr
XXXVI/270/2013 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach
z dnia 25.04.1996 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego nr 9 poz. 139.
MPZP obejmuje tereny po byłej bazie gospodarstwa PGR/Igloopol, z planowanym
przekształceniem na wielofunkcyjną bazę z zakresu obsługi rolnictwa, planowaną
rozbudową oczyszczalni ścieków oraz uwzględnieniem istniejącej zabudowy
wielorodzinnej.
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2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Budownictwa Jednorodzinnego
Os. Św. Jana w Oleszycach – zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr
XXII/140/96 z dnia 25 kwietnia 1996 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Przemyskiego nr 9 poz.140 z dn. 27-06-1996 r.
MPZP zakłada powiększenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej istniejącego osiedla
św. Jana w Oleszycach.
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Oleszycach nr XXII/141/96 z dnia 25-04-1996 r. opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Przemyskiego nr 9 poz. 141 z dnia 27 kwietnia 1996 r.
MPZP zakłada ochronę oraz utrzymanie historycznego układu istniejącego zespołu
pałacowo-parkowego.
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odkrywka Piasku „Nowa Grobla I” zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XL/II/249/98 z dnia 28-011998 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Przemyskiego.
MPZP ustala tereny eksploatacji złoży kruszyw naturalnych oraz sposób ich
zagospodarowania po ich wyeksploatowaniu.
5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa Futory” uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr L/375/10 z dnia
30 kwietnia 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego nr 43 poz. 960. MPZP ustala sposób zagospodarowania terenu
przyległego do drogi powiatowej Lubaczów–Futory w m. Futory z głównym
przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza
w Oleszycach” uchwalony został uchwałą nr L/376/10 Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 kwietnia 2010 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego nr 43 poz. 961. MPZP ustala główne przeznaczenie pod rozbudowę
istniejącego cmentarza, budowę obwodnicy Oleszyc oraz przeznaczenie terenów
wokół.

3. Środowisko
Plan gospodarki niskoemisyjnej.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017-2020” został
przyjęty uchwałą nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 lutego 2017 r.
Celem planu jest określenie wielkości koniecznej do osiągnięcia redukcji emisji gazów
cieplarnianych z obszaru Gminy oraz przedstawienie działań które pozwolą osiągnąć
wymaganą wielkość redukcji do 2020 roku. Strategicznym celem jest transformacja Gminy
Oleszyce w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych i poprawę jakości powietrza.
Cele szczegółowe planu obejmują:
− ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej 16 % w stosunku
do roku bazowego,
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− zwiększenie efektywności energetycznej do 2020 roku o 9% w stosunku do roku
bazowego,
− zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii
do 2020 roku do 5 %,
− osiągnięcie określonych w Dyrektywie CAFE poziomów dopuszczalnych
zanieczyszczeń powietrza do roku 2020.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce na lata 20122032
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleszyce na lata 20122032 został opracowany w oparciu o Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032 i przyjęty został uchwałą nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach w z dnia
25 stycznia 2013 r.
Celem programu jest:
− oczyszczenie obszaru gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest,
− wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
− spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko
i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,
− stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
− pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowocementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W latach 2013-2017 realizacja „Programu …” odbywała się w oparciu o dotację uzyskiwaną
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
i Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z brakiem
naboru w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 r. „Program …” nie był
realizowany. W 2020 roku w ramach „Programu …” zostało unieszkodliwione 70,12 Mg
wyrobów zawierających azbest. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 36 198,75 zł w tym
dotacja Funduszu Ochrony Środowiska 30 768,93 zł.

4. Polityka społeczna
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2017-2020
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876
z późn.zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.2277).
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
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1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie,
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Celem „Programu przeciwdziałania…” jest:
− zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Oleszyce,
− zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy,
− zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,
− budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
− diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Oleszyce,
− podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
− monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami
pomocowymi,
− udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
− oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie,
„Program przeciwdziałania …” adresowany jest do:
− rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy,
− rodzin i osób dotkniętych bezpośrednio zjawiskiem przemocy,
− przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź
dotkniętymi przemocą.
Zadania „Programu przeciwdziałania ..” na lata 2017–2020 obejmują:
− prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze zintegrowanych
i skoordynowanych działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym procedury „Niebieskiej Karty”,
− prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych
działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
− podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
− zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania
informacyjno–edukacyjne.
Działania objęte „Programem przeciwdziałania …” realizowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach w 2020 r. realizowane były zgodnie z przyjętym
harmonogramem i założeniami.
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Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Oleszyce na lata 2017-2020
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji na lata
2017-2020. Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia
rodziny poprzez działanie mające służyć:
− wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na wczesnym etapie jej
funkcjonowania,
− wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony
dzieci przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem,
− poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty
edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy,
− zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie
stosownych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku,
− zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie
wielopłaszczyznowego wsparcia.
Celem „Gminnego Programu …”
jest stworzenie optymalnych warunków do
wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz wspierania rodzin
dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych na
terenie Miasta i Gminy Oleszyce.
Cele szczegółowe „Gminnego Programu …”
1. budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
2. wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny,
3. wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym,
4. podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się
rodzinami dysfunkcyjnymi.
W trakcie realizacji „Gminnego Programu …” realizowane są następujące zadania:
− prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny,
− udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej,
− doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
dzieci i rodziny.
Odbiorcami „Gminnego Programu …” są:
− rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
− dzieci i młodzież którym rodzina nie zapewnia należytej opieki,
− przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci.
Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie
negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego wsparcia dla rodziny i dziecka.
Stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze.
Koordynatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach przy współpracy
z następującymi instytucjami:
1. Urzędem Miasta i Gminy w Oleszycach,
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2. Zespołem Interdyscyplinarnym,
3. Policją,
4. Placówkami oświatowymi i kulturalnymi,
5. Zakładami ochrony zdrowia,
6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
7. Stowarzyszeniami.
Realizacja Programu odbywa się w zakresie posiadanych środków budżetu gminy, budżetu
państwa oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach corocznie do 31 marca przedkłada
Radzie Miejskiej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy. Zakres zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, który uchwalony został Uchwałą Nr XXII/146/2020 Rady
Miejskiej w Oleszycach w dniu 28 lutego 2020 r.
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 3. miejscu wśród czynników
ryzyka dla zdrowia populacji. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotyczą nie tylko samych
osób pijących, ale często ofiarami są dzieci i młodzież, które cierpią z powodu picia rodziców.
Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym obejmują schorzenia
psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą
oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Problemy
alkoholowe to również społeczne koszty: picie alkoholu jest jedną z przyczyn spadku
wydajności pracy, powoduje absencję, wypadki i obniżenie jakości pracy; ma związek
z wieloma przypadkami łamania prawa, przestępstwami, rozbojami i samobójstwami.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną.
Działania w tej kwestii są działaniami długofalowymi, gdyż specyfika tej problematyki
uniemożliwia szybkie rozwiązania. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu,
ale edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
uczyć radzenia sobie z trudną sytuacją, jak bez używek rozładować napięcie i rodzącą się
agresję. W działaniach profilaktycznych ważne jest „wychowanie w trzeźwości”, w którym obok przekazywania wiedzy na temat uzależnień - istotną rolę odgrywa kształtowanie
prawidłowych postaw życiowych i umiejętności społecznych, pomoc w budowaniu poczucia
własnej wartości, przekazywanie odpowiedniego systemu norm. Dużą rolę w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która inicjuje zadania, związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadanie
prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Do MGKRPA działającej
przy Urzędzie Miasta można zgłaszać osoby, mające problemy alkoholowe. To na Komisji
spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do
zadań MGKRPA w ramach instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:
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− przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu,
− zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu odwykowemu,
− kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie
diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra) opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
− złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie
zobowiązania do leczenia odwykowego.
Działania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku
− ilość posiedzeń Komisji – 9,
− ilość skontrolowanych Punktów Sprzedaży Alkoholu -2,
− ogółem ilość osób zgłoszonych do MGKRPA – 13,
− ilość opinii wydanych na zlecenie Komisji przez biegłych sądowych w zakresie
uzależnień – 5,
− ilość spraw skierowanych do sądu, celem wydania orzeczenia o zastosowanie leczenia
odwykowego – 5.
Na terenie gminy Oleszyce funkcjonuje także Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej oraz Punkt Wsparcia
Psychoterapeutycznego. W Punktach dyżurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują
udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej.
Celem działania Punktu Konsultacyjnego jest:
− udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom
o możliwości podjęcia leczenia odwykowego,
− pomoc osobom doznającym przemocy domowej.
Pierwszoplanowym celem Punktu Wsparcia psychoterapeutycznego w Gminie Oleszyce jest
udostępnianie szeroko pojętej pomocy z zakresie zdrowia psychicznego.
Jednym z głównych złożeń P.W.P jest bezpośrednie wsparcie osoby w potrzebie, oznacza to że
zastosowane zostają odpowiednie strategie, które pozwalają na pomoc w rozwiązaniu nawet
bardzo trudnych i złożonych problemów natury psychicznej oraz trudności dnia codziennego.
Interwencje te dotyczą konstruktywnie zaplanowanych sesji terapeutycznych odpowiadających
problemom pacjenta, organizowanie pomocy z zewnątrz w kontekście umieszczania niektórych
pacjentów w ośrodkach terapeutycznych, konsultacje z lekarzami psychiatrami, w niektórych
przypadkach wspólne prowadzenia pacjenta psychiatryczne, oraz psychoterapeutyczne.
Z Punktu Wsparcia Psychoterapeutycznego w roku 2020 skorzystało 45 osób, w niektórych
sytuacjach osoby korzystały z cyklicznego wsparcia.
Program przeciwdziałania narkomanii
Rada Miejska w Oleszycach Uchwałą Nr XXII/145/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku przyjęła
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”, który został opracowany
w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 852 z zm.). Podstawą do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy
Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Cele programu:
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− zapobieganie rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii i zażywania narkotyków
poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
− ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków
i uzależnieniem od narkotyków,
− zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom narkomanii u osób dotkniętych
uzależnieniem,
− osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród młodzieży poprzez poznanie przyczyn
narkomanii i sięgania po narkotyki.
Na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 roku wydatkowano kwotę
852,10 zł.

5. Inne obowiązujące programy.
Program współpracy Gminy Oleszyce i z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest
podstawą prawną do systematycznej współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. Określa zasady, formy współpracy, tryb zlecania realizacji
zadań publicznych oraz sposób przyznawania dotacji. Ustawa ta daje możliwość kształtowania
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa
między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Każdego roku Rada Miejska w Oleszycach przyjmuje w formie uchwały „Program
współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”.
Na terenie gminy Oleszyce działa kilkanaście organizacji pozarządowych, które prowadzą
działania skierowane na obszary problemowe, odczuwalne w środowisku mieszkańców. Celem
funkcjonowania tych inicjatyw obywatelskich jest zaspokojenie specyficznych potrzeb
mieszkańców, bądź podejmowanie problemów o małym zasięgu, które z tego powodu umykają
uwadze i możliwościom realizacyjnym administracji publicznej. Organizacje pozarządowe
opierają się w znacznej mierze na nieodpłatnej, wolontarystycznej pracy członków, są
rzecznikiem interesów różnych grup społecznych, niosą pomoc potrzebującym, udzielają rady
i wsparcia.
Do organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Oleszyce, należą
stowarzyszenia, grupy nieformalne i inne:
− Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach,
− Stowarzyszenie Gier Umysłowych przy MGOK w Oleszycach,
− Europejskie Stowarzyszenie Studentów Aktywnych,
− Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej w Oleszycach,
− Związek Kombatantów RP i BWP koło w Oleszycach,
− Związek Sybiraków koło w Oleszycach,
− Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Oleszycach,
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− Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Oleszycach,
− Koła Gospodyń w Oleszycach, Borchowie, Futorach, Nowej Grobli, Uszkowcach,
Starych Oleszycach, Starym Siole, Zabiałej i Zalesiu.
− Ochotnicze Straże Pożarne w Oleszycach, Starych Oleszycach, Futorach, Zalesiu,
Nowej Grobli, Starym Siole i Borchowie,
− Kluby sportowe:
o Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Oleszyce,
o Amatorski Klub Sportowy „Legia” Oleszyce,
o Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Futorach,
o Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Zalesiu,
o Uczniowski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Zabiała-Stare Sioło,
o Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Oleszyce.
W 2020 r. na podstawie ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono
dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym koło
w Jarosławiu na kwotę 11 277,00 zł – dowóz osoby niepełnosprawnej.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Oleszyce na 2020 rok
Rada Miejska w Oleszycach uchwałą nr XXIV/157/2020 z dnia 30kwietnia 2020 r. przyjęła
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Oleszyce na 2020 rok”.
W 2020 r. na realizację programu wydatkowano 2 361,96 zł w tym:
− zakup karmy – 63,96 zł,
− sterylizacja (koty 3 szt.) oraz usługi weterynaryjne - 460,00 zł,
− umieszczenie psów w schronisku – 1 800,00 zł
− leczenie zwierząt – 38,00 zł

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując w 2020 r. na 13 sesjach podjęła łącznie 80 uchwał.
W celu sprawdzenia ich zgodności z prawem wszystkie uchwały zostały przekazane do
Wojewody Podkarpackiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Nadzorowi RIO podlegały uchwały dotyczące m.in. budżetu gminy, zmian w budżecie gminy,
wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian, zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek,
przyznawania dotacji z budżetu, podatków i opłat lokalnych, absolutorium,
Spośród uchwał podjętych w 2020 r. 18 uchwał to uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
podlegające ogłodzeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wszystkie uchwały, które uzyskały moc obowiązywania zostały wdrożone do wykonania.
Uchwały podjęte w 2020 roku:
− ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Oleszycach i przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Oleszyce,
− określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokości cen za te usługi,
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− wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Oleszyce, dzierżawionej na podstawie umowy zawartej, na co najmniej
10 lat i zabudowanej na podstawie,
− wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Zalesiu,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Grobli,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Futorach,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego
w Uszkowcach na okres do 10 lat,
− wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Oleszycach przy ulicy Szkolnej,
− rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r.,
− przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością,
− rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.,
− przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora
Rejonowego w Lubaczowie na akt prawa miejscowego uchwałę Rady Miejskiej
w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 roku Nr XLV/311/2018 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce,
− zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Grobli,
− przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”,
− przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na rok
2020,
− zmiany Uchwały Nr XVII/104/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 8 listopada
2019 r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej
pojemności,
− określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Zalesiu na
okres 9-ciu lat,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów położonych na terenie gminy Oleszyce na
okres 9-ciu lat na rzecz Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Borchowie
na okres 9-ciu lat,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Futorach
w trybie przetargowym na okres 9-ciu lat,
− ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Oleszycach i przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Oleszyce,
− określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków
okresowych i zasiłków celowych,
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− przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2020 rok,
− wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Oleszycach przy ulicy Spokojnej,
− likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli,
− uchylenia uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015
roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
− opłaty targowej,
− wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej
w Starym Siole,
− udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce wotum zaufania,
− rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy za 2019 rok,
− udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok,
− regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce,
− określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
− wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,
− określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
− rozpatrzenia petycji pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego,
− ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020
roku,
− regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce,
− zmiany statutu gminnej instytucji kultury o nazwie „Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Oleszycach”,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Oleszycach w trybie
przetargowym na okres 20 lat,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Borchowie w trybie
przetargowym na okres 9 lat,
− określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oleszyce na rok szkolny 2020/2021,
− wprowadzeni zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XIX/119/2020 z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych,
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− wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Mieście
Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tej umowy,
− wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie ewidencyjnym Borchów,
− wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie ewidencyjnym Stare Oleszyce,
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Mieście
Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy.
− wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Oleszyce od osoby fizycznej
prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Futorach zabudowanych
przepompownią ścieków,
− uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2021,
− regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce,
− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania
publicznego,
− określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Oleszyce,
− zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących
w skład aglomeracji Oleszyce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu
aglomeracji Oleszyce,
− uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce,
− uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2021 rok,
− zniesienia form ochrony przyrody, drzew uznanych za pomnik przyrody rosnących na
terenie Gminy Oleszyce,
− dopłat do cen 1m³ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków,
− zmiany Uchwały Nr XXVI/171/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 czerwca
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Ponadto w 2020 r. podjęto 15 uchwał związanych ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r.,
oraz 4 uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Wojewoda Podkarpacki wydał pięć rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał:
− w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Oleszycach
i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Oleszyce,
nieważność zapisu w § 2 ust.1 pkt 1 i pkt 4 i ust 2, §3 ust. 3-5
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− - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi
Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie na akt prawa miejscowego uchwałę Rady
Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 roku Nr XLV/311/2018 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
− w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce
z 26.06.2020 r.
− - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nieważność zapisu „pochodzące z samochodów
osobowych” w § 2 pkt 4, §2 pkt 6 oraz zapisu „w ramach obowiązującego limitu” w § 3
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b uchwały.
− w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta i Gminy
Oleszyce przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską
w 2020 r. w sposób określony uchwałami.

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
1. Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim
Gmina Oleszyce współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim przy realizacji
wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. W budżecie
gminy Oleszyce na 2020 rok zostało zapisane do realizacji zadanie „Budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa–Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”
Gmina Oleszyce przekazała dotację do Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w wysokości 200 000 zł na wykonanie ww. zadania. Zadanie zostało wykonane i rozliczone
zgodnie z umową.
Gmina Oleszyce przekazała dotację celową Powiatowi Lubaczowskiemu na remont
pomieszczeń ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie w wysokości
5 000,00 zł.
W 2020 roku nie realizowano wspólnych inwestycji z samorządem powiatu lubaczowskiego.

2. Współpraca z samorządami gminnymi
W ramach współpracy pomiędzy gminami zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą
Oleszyce a Gminą Miejską Przemyśl, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Miejskiej
Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców
Gminy Oleszyce w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata
Alberta 10. (Izba wytrzeźwień). Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się do całodobowego
przyjmowania w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu do
wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Oleszyce.
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3. Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
Gmina Oleszyce od 10.06.2008 r. należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Stowarzyszenie to zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w dniu 13.08.2008 r. Realizuje one zadania
w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju, a środki przyznawane są z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego. Realizowane zadania to: poprawa
infrastruktury gospodarczej, rozwój mikroprzedsiębiorstw, rozwój bazy turystycznej.
W roku 2020 gmina nie korzystała z środków stowarzyszenia LGD „Rozwój Ziemi
Lubaczowskiej”.

VIII. Pozostałe obszary działalności Gminy
1. Oświata i edukacja
1. Stan organizacji i baza lokalowa
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Oleszyce była organem prowadzącym 5 szkół
podstawowych. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli została
zlikwidowana z powodu małej ilości uczniów. Uczniowie z tej szkoły zostali włączeni do
obwodu Szkoły Podstawowej w Oleszycach. Przy każdej szkole jest zorganizowany oddział
przedszkolny. Od września 2020 r. Gmina Oleszyce jest organem prowadzącym dla 4 szkół.
Szkoła Podstawowa w Oleszycach dysponuje halą sportową i salą gimnastyczną. Sala
gimnastyczna jest również przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach. Przy każdej szkole
jest boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Szkoły w Oleszycach i Starych Oleszycach
prowadzą stołówki szkolne, pozostałe szkoły wydają posiłki dostarczane w termosach.
Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Oleszyce mają szerokopasmowy dostęp do
Internetu.
Tabela 4 Stan organizacji szkół podstawowych w roku 2020

Lp.

1
2
3
4
5
6
1
2
3

Nazwa placówki

Ilość dzieci w SP
średnio w 2020 r.

Ilość oddziałów w
średnio w 2020 r.

Średnia ilość
uczniów
w oddziale
SP

18

17,35

7,00

14,14

6,33
2,00
1,33
3

9,48
6,34
3,51
23,89

1

12,00

1

23,00

1

14,33

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
312,33
w Oleszycach
Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Kustronia
99,00
w Starych Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
60,00
Szkoła Podstawowa w Futorach
12,67
Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli
4,67
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
71,67
Oddziały zerowe przy szkołach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
12,00
w Oleszycach
Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Kustronia
23,00
w Starych Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
14,33
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4
5

Szkoła Podstawowa w Futorach
Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

25,33
6,67

1
1

25,33
6,67

W porównaniu z rokiem 2019 średnia wielkość oddziałów nie uległa znacznym różnicom.
Mała liczebność klas wpływa korzystnie na komfort nauczania zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli, wiąże się to jednak z dużym obciążeniem budżetu gminy.
Ponadto w gminie w roku szkolny 2019/2020 funkcjonowało Samorządowe Przedszkole
w Oleszycach z 75 miejscami dla dzieci w 3 oddziałach. W związku z modernizacją
i rozbudową Przedszkola przy ul. gen. Kustronia 2 w Oleszycach od czterech lat przedszkole
korzysta z bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Oleszycach przy ul. Mickiewicza 1.
Gmina otrzymuje dotacje rządową na każdego przedszkolaka w wieku 2,5-5 roku życia
natomiast na przedszkolaki w wieku 6 lat otrzymuje subwencje oświatową. Dotacja
przedszkolna za 2020 rok wyniosła 149 683,87 zł.
Pomimo tego, że obowiązek szkolny zaczyna się od 7 roku życia, naukę w szkole podstawowej
można podjąć w wieku 6 lat, pod warunkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub
opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczna o gotowości szkolnej dziecka.
W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierali także uczniowie z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego. Powodowało to dodatkowe obowiązki nauczycieli i co się
z tym wiąże, dodatkowe koszty w budżecie gminy.
Gmina otrzymała w rok 2020 zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 900 691,00 zł
na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Baza do działalności oświatowej
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonują w 7 budynkach komunalnych.
Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 5, a bazę urządzeń rekreacyjno-sportowych tabela Nr 6.
Tereny sportowe przy szkołach Oleszyce i Stare Oleszyce zapewniają uczniom dobre
warunki w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przy pozostałych szkołach wymagają
większych nakładów finansowych.
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Tabela 5 Stan bazy lokalowej oświaty w 2020 r.

L.p.

Placówka

Ilość sal
lekcyjnych

Pracownie
przedmiotowe

Pracownie
komputerowe

Biblioteki

Gabinety
Sale
Hale sportowe higienistki
gimnastyczne
szkolnej

Stołówki Jadalnie

Świetlice
szkolne

1

Szkoła Podstawowa
w Oleszycach

27

3

2

1

1

1

1

1

1

2

2

Szkoła Podstawowa
w Starych Oleszycach

7

0

1

1

1

0

1

1

1

1

3

Szkoła Podstawowa
w Zalesiu

7

2

1

1

0

0

1

0

1

0

4

Szkoła Podstawowa
w Futorach

3

0

1

0

0

0

1

0

1

0

5

Szkoła Podstawowa
w Nowej Grobli

2

0

1

1

0

0

1

0

1

0

6

Samorządowe Przedszkole
w Oleszycach

3

0

0

0

0

0

1

1

1

0

Tabela 6 Urządzenia rekreacyjno-sportowe

L.p.

1
2
3
4
5
6

Placówka

Szkoła Podstawowa w Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Starych
Oleszycach
Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Szkoła Podstawowa w Futorach
Szkoła Podstawowa w Nowej
Grobli
Samorządowe Przedszkole
w Oleszycach

Boisko
wielofunkcyjne

Boisko do piłki
nożnej

Boisko do piłki
siatkowej

Boisko do piłki
ręcznej

Skocznia
w dal

Bieżnia

Plac zabaw

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1

1
0

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Istotną informacją obrazującą dbałość gminy o stan oświaty jest wysokość środków z budżetu
gminy uzupełniających subwencję oświatową, tabela Nr 7.
Tabela 7 Wysokość środków z budżetu uzupełniających subwencję oświatową

Ostateczna kwota
subwencji oświatowej
na 2020 r.

Dotacja
przedszkolna
i celowa

Razem
subwencja
oświatowa
i dotacje

Wykonanie planu
Dopłata do
finansowego łącznie wydatków na
z dokształcaniem
oświatę ze
i CUW
środków gminy

%
dopłaty

1

2

3

4

5

6

6 331 040,00

205 638,96

6 536 678,96

10 437 874,04

3 901 195,08

37,38

Wykazane w kolumnie 4 tabeli Nr 7 kwoty stanowią sumę poniesionych przez gminę środków
na przedszkole, szkoły podstawowe, a także koszty związane z prowadzeniem specjalnej
organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenia wydane przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne i dowozu uczniów do szkół. Są w to też wliczone koszty
związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, jak również organizacją świetlic
szkolnych, a także pozostałą działalnością związaną z prowadzeniem oświaty (CUW).
Udział środków gminy w wydatkach na oświatę za rok 2020 wyniósł 3 901 195,08 zł.
Od kilku lat do obowiązków gminy należy ubieganie się o środki na zakup podręczników,
materiałów ćwiczeniowych oraz edukacyjnych. Na ten cel otrzymano w 2020 roku dotację
w wysokości 55 955,09 zł.
W lutym 2020 r. szkoły zakończyły realizację projektu „Nowe technologie i kompetencje
w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki
regionu”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020; Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie; Działania 9.2
Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt był realizowany od 1 września 2018 roku do
29 lutego 2020 roku. Celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie
TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności
i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia
ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Wsparciem objęci byli
nauczyciele oraz uczniowie czterech szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Oleszycach, Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach, Szkoły
Podstawowej w Zalesiu i Szkoły Podstawowej w Futorach. W ramach projektu zrealizowane
zostały następujące zadania: szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia ogólnego,
w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; zajęcia dodatkowe dla uczniów ww. szkół;
wyposażenie/doposażenie szkół w narzędzia i sprzęt TI oraz szkolnych pracowni do nauczania
przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu: 1 049 055,42 zł. Łączne dofinansowanie projektu: 996 208,40 zł.
W roku 2020 Szkoła Podstawowa w Zalesiu skorzystała ze zwiększenia subwencji oświatowej
z tytułu Kryterium V - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach
podstawowych, w ramach której otrzymała 69 366,00 zł. Zakupiono 3 monitory interaktywne
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75", 16 tabletów oraz inne pomoce do nauk przyrodniczych. Pozyskane pieniądze znacznie
wzbogaciły bazę szkoły. Dzięki temu każda sala lekcyjna wyposażona jest monitor lub tablicę
interaktywną.
3. Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku 2020 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce pracowało
średnio 84,23 nauczycieli oraz 31,19 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na
pełne etaty. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 8.
Tabela 8 Zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku 2020

Zatrudnienie w tym:
nauczyciele

Wyszczególnienie
1.

Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Razem

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

5,19

7

6,87

7

5,19

7

6,87

7

2.

Szkoła Podstawowa Oleszyce

42,76

48

14,50

16

3.

Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach

14,47

23

5,79

9

4.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

13,66

22

2,46

3

5

Szkoła Podstawowa w Futorach

4,76

7

1,00

1

6.

Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli

3,38

8

0,58

2

Razem

79,03

108

24,33

31

Ogółem

84,23

115

31,19

38

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2020, zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2020 przedstawia tabela nr 9.
Tabela 9 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020

L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Szkoły podstawowe
Przedszkole
Razem

Plan w zł
20 700,00
2 300,00
23 000,00

Wykonanie w zł
15 021,00
2 281,23
17 302,23

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli
posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów, dlatego też posiadane
środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeznaczone głównie na opłacenie
kursów instruktorskich, warsztatów i szkoleń rad pedagogicznych.
Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie
aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje
tabela nr 10 oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli.
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Tabela 10 Poziom wykształcenia nauczycieli w 2020 r.

Poziom wykształcenia
WMPP*

WM bez PP, WSZ WSZ bez PP, Kolegia
z PP**
Nauczycielskie ***

Pozostałe
kwalifikacje

Razem

2020

2020

2020

2020

2020

P

3,11

2,08

0

0

5,19

SP

77,77

0

1,26

0

79,03

Razem

80,88

2,08

1,26

0

84,23

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
** - wyższe magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe studnia zawodowe z przygotowaniem
pedagogicznym,
*** - wyższe studnia zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, Kolegia Nauczycielskie.

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez
obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu
zawodowego nauczycieli w roku 2020 obrazuje tabela nr 11.
Tabela 11 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

Stopień awansu zawodowego (w etatach)
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

P*

0,08

1,00

2,00

2,11

5,19

SP**

3,63

7,42

6,22

61,77

79,04

Razem

3,68

8,42

8,22

63,88

84,23

* - przedszkole,
** - szkoły podstawowe,

4. Poziom nauczania
Miernikiem nauczania w szkole podstawowej jest egzamin ósmoklasisty.
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 został przeprowadzony po raz drugi (po
reformie z 2017 roku). przystali do niego uczniowie klas ósmych.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
− określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów
egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom
oświatowym informację zwrotną na temat poziomu wykształcenia,
− zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki
egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji,
jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
Wyniki egzaminu uczniowie otrzymują w procentach oraz w centylach.
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Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający
zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy
uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Ponadto szkoły otrzymują również informację w skali staniowej – 1-9 (ustalanej każdego roku
na podstawie ogólnego wyniku). Przy czym wynik 1-3 jest wynikiem niskim szkoły; wynik 46 jest wynikiem średnim szkoły; wynik 7-9 jest wynikiem wysokim.
Uczniowie przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów egzaminacyjnych: z języka
polskiego, matematyki z języka obcego nowożytnego – języka angielskiego.
Egzamin odbył się w kwietniu, poszczególne części miały swój określony czas trwania: język
polski - 120 minut; matematyka - 100 minut, język angielski – 90 minut.
Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali
wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych −
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.
Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również – w myśl zasady
kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do
wcześniejszych etapów edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012 r. dla I i II etapu
edukacyjnego.
W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty w gminie przystąpiło 54 uczniów.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach przystąpiło 42 uczniów z czego
40 pisało (wypełniało) arkusz standardowy, a 2 arkusz dostosowany do swoich możliwości –
niedosłuch oraz autyzm.
W Szkole Podstawowej w Zalesiu przystąpiło 2 uczniów, którzy pisali arkusz standardowy.
W Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach do egzaminu przystąpiło 10 uczniów.
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Tabela 12 Wyniki egzaminu arkusz standardowy;

Klasa/szkoła

Język angielski

Język polski

Matematyka

Punkty

%

Centyle

Stanin

Punkty

%

Centyle

Stanin

Punkty

%

Centyle

Stanin

Klasa VIIIa

25,72

42,78

40,28

4,00

27,06

54,11

44,56

4,00

11,50

38,44

45,17

4,00

Klasa VIIIb

39,00

65,00

61,91

8,00

32,95

65,91

64,32

7,00

18,86

62,82

71,41

8,00

SP Oleszyce

33,03

55,00

52,18

6,00

30,30

60,60

55,43

6,00

15,55

51,85

59,60

7,00

SP Zalesie

23,50

39,00

40,50

4,00

25,00

50,00

32,00

5,00

13,00

43,00

53,00

5,00

SP
Stare
Oleszyce

28,00

46,00

42,00

4,00

28,00

56,00

47,00

4,00

16,00

53,00

58,00

7,00

Gmina

53,00

59,00

52,00

Powiat

50,00

57,00

45,00

Województwo

53,00

61,00

53,00
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Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami
z języka polskiego, które sprawdzały umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania
zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością
odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na
diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego
nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili
sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście
pisanym.
Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka
polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego
sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się
zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli
przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta. W przypadku języka
angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość
funkcji językowych. W języku angielskim trudne było także zadanie otwarte sprawdzające
znajomość środków językowych.
Nauczyciele przedmiotów, którymi objęty jest egzamin dokonali szczegółowej analizy
poszczególnych zadań i na ich podstawie wypracowali wnioski do dalszej pracy, aby
nieustannie podnosić jakość pracy szkoły oraz wynik szkoły i poszczególnych uczniów.
5. Sukcesy uczniów
Rok 2020 był trudnym rokiem, gdyż ze względu na panującą pandemię uczniowie uczyli się
stacjonarnie w szkołach tylko przez okres 4 miesięcy. Mimo to, uczniowie szkół naszej gminy
osiągali sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Uczniowie uczestniczyli
w konkursach również w formie zdalnej. W każdej z placówek można zaobserwować
różnorodność dziedzin, w których uczniowie osiągają sukcesy - od konkursów
przedmiotowych, przez plastyczne, muzyczne. Świadczy to o dużym zaangażowaniu samych
uczniów, a także nauczycieli przygotowujących do współzawodnictwa.
Szkoła Podstawowa w Oleszycach
Tabela 13 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach 2020 rok
Nazwa konkursu
Zdobyte
nagrody/miejsca/wyróżnienia
Etap gminny
Konkurs Poezji Patriotycznej
I, II miejsce, wyróżnienie
Konkurs Kolęd online
nagroda główna w kategorii dzieci
Konkurs Plastyczny ,,Ten, który przynosi prezenty”
wyróżnienie
Etap powiatowy
I, II miejsce,
XXV Konkurs Recytatorski Powiatu Lubaczowskiego
Grand Prix „Recytator Roku 2020
II miejsce, wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Recytatorski „W parach z podziałem na I miejsce
role” online
XXIII edycja Powiatowego Konkursu Historycznego I miejsce, 2 x wyróżnienie
„Wiem wszystko o mojej miejscowości”
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II edycja powiatowego Konkursu Literackiego „Kresowe
wspomnienia”
XI Konkurs Recytatorski w języku polskim i angielskim
“Samotność w przestrzeni”
VII Powiatowy Konkurs Logopedyczny

II miejsce

Konkurs Literacki - Literatura i dzieci w świecie wyobraźni

wyróżnienie

I, II, miejsce,
wyróżnienie
I miejsce praca literacka w kat. klas
I-III
I miejsce praca plastyczna w kat. klas
I-III
wyróżnienie - praca plastyczna w kat.
klas IV-VIII
Powiatowy Konkurs Plastyczny “Kochamy. Szczepimy się” III miejsce,
wyróżnienie
Etap rejonowy

Etap wojewódzki
Wojewódzkiego konkursu recytatorskiego online z okazji
urodzin Jana Pawła II
Wojewódzki konkurs „Jesienią góry są najszczersze” kategoria fotografia
IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu „Jesienią góry są
najszczersze” (fotografia)
Konkurs kuratoryjny z historii
IV edycja wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od
unii lubelskiej do unii europejskiej” pod hasłem „Przyszłość
Polski i Europy w twoich rękach – Jaką przyszłość
wybierzesz?”
Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zachować dla
przyszłości – II wojna światowa w Naszej pamięci”
Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny (wiedzy) - chemia
Projekt Teatr w Sieci#NATENCZAS (we współpracy
z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie)
Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny z okazji 100
rocznicy urodzin Jana Pawła II “Dłonie są krajobrazem
serca”
Wojewódzki konkurs literacko – plastyczny z okazji 100
rocznicy urodzin Jana Pawła II “Dłonie są krajobrazem
serca “
VI Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Wierność bł. Karoliny
Kózki i męczeństwo św. Stanisława Kostki”
Wojewódzki Konkurs „Dla nas po Bogu najważniejsza
miłość to Polska - Kardynał Stefan Wyszyński w Powstaniu
Warszawskim” - kategoria praca plastyczna
Etap ogólnopolski
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Plastuś
Ogólnopolski Konkurs z j. angielskiego „Olimpusek”
Ogólnopolski
Konkurs
Czytelniczo–Plastyczny
„Bańkowice mydlane”
Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Moja podróż przez
baśniowy las”
II Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny- Chwyć byka za
rogi

wyróżnienie
wyróżnienie
laureat
laureat
I miejsce

III miejsce
laureat
2 x wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

III miejsce
III miejsce, wyróżnienie

4 x finalista
laureat
III miejsce, 3 x wyróżnienie,
wyróżnienie
2 pierwsze miejsca ex aequo
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Etap międzynarodowy
Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur

2 x wyróżnienie

Udział uczniów wraz z pocztem sztandarowym w patriotycznych uroczystościach
ogólnopolskich, gminnych (czynne włączanie się w organizację)
Szkoła włącza się aktywnie w uroczystości organizowane Oprawa mszy świętej, prowadzenie
przez instytucje działające na terenie gminy w roku 2020 uroczystości
„uszczuplone” z racji pandemii np.: gminne obchody
rocznicy Bitwy pod Oleszycami
Spotkania Szkół im. Jana Pawła II (wojewódzkie, Aktywne
uczestnictwo,
diecezjalne)
podtrzymywanie relacji, wymiana
doświadczeń
Eventy organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Oprawa taneczna i recytatorska
Kultury
Działalność charytatywna (szkolny wolontariat)
Świąteczne zbiórki żywności „Tak pomagam”
Zbiórka makulatury, zużytych baterii
Góra grosza
Zbiórka nakrętek dla osób z niepełnosprawnościami
Zbiórka pieniędzy dla Sandry
-kiermasz fantów
-sprzedaż
własnoręcznie
przygotowanych kartek i serduszek
walentynkowych
Włączenie się w pracę charytatywną dla mieszkańców kiermasze
ciast,
kartek
środowiska lokalnego
okolicznościowych,
- dyskoteki charytatywne,
- zbiórki pieniędzy.
Zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum dla dzieci
w Rzeszowie
Projekty ogólnopolskie
Szklanka mleka
Owoce i warzywa w szkole
Nie pal przy mnie proszę!
Czyste powietrze wokół nas
Bieg po zdrowie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę!
Projekty zewnętrzne (zdalna szkoła, Lekcja Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo, przystąpienie do
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (bezpłatny Internet dla szkół),Office 365 – pakiet dla szkół
pracujących zdalnie )
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Nowe technologie i kompetencje
w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce” Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”
Innowacje pedagogiczne
Trzy innowacje pedagogiczne z języka angielskiego
Trzy innowacje pedagogiczne z matematyki
Sześć innowacji pedagogicznych z edukacji wczesnoszkolnej
Innowacja pedagogiczna z historii
Współpraca z instytucjami, szkołami ponadpodstawowymi i innymi
Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi z terenu powiatu lubaczowskiego (spotkania
z Rodzicami, dni otwarte, zajęcia edukacyjne)
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Czas na pomoc” – stypendia dla zdolnych uczniów, konkursy
wiedzy, sportowe, organizacja imprez typu Minimaraton śladami księcia Józefa Sapiehy.
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Współpraca Miejsko-Gminna Biblioteką Publiczną w Oleszycach (udział w wystawach, warsztatach,
konkursach i innych inicjatywach)
Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Oleszycach (konkursy, wystawy, występy
artystyczne)
Współpraca z innymi podmiotami działającymi na terenie gminy Oleszyce (nadleśnictwo, emeryci,
kombatanci zrzeszeni w organizacjach, parafie)
Współpraca z konkatedrą pw. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie - występy artystyczne
Tabela 14 Zestawienie osiągnięć w zawodach sportowych rok 2020

Nazwa konkursu

Nagrody, wyróżnienia
grupa

rodzaj wyróżnienia

1.

Piłka ręczna

Dziewczęta klasy 4-6

II miejsce - powiat

2.

Sztafetowe biegi przełajowe klas 4-6

Dziewczęta klasy 4-6

IV miejsce - powiat

3.

Sztafetowe biegi przełajowe klas 4-6

Chłopcy klasy 4-6

III miejsce - powiat

l.p.

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach
Tabela 15 Działalność szkoły - osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

1.
2.

3.

4.
5
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Zawody sportowe /konkursy

Konkurs powiatowy „Rodzinny domek z piernika”
Powiatowe Igrzyska Dzieci:
- skok w dal
- bieg na 600 m
XVI Turniej „Olimpijskie Nadzieje” dzieci do lat 6 i 8
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w warcabach
100 polowych kat. Juniorów do lat 13
Mistrzostwa Polski w warcabach 64 polowych

Liczba
uczestników

Zajęte
miejsce

1

I miejsce

1
1
2
1
2
1

II
III
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
I miejsce

4

IV drużynowo

Udział reprezentacji uczniów wraz z pocztem sztandarowym w uroczystościach gminnych
Gminne obchody rocznicy Bitwy pod Oleszycami
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Udział w akcji „Szlachetna Paczka”
Zbiórka nakrętek i makulatury.
Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich programach
Szklanka mleka
Owoce i warzywa w szkole
Czyste powietrze wokół nas – profilaktyczny
Bieg po zdrowie - profilaktyczny
Nie pal przy mnie proszę - profilaktyczny
Zajęcia rozwijające
Kółko taneczne 2 grupy
Kółko warcabowe 2 grupy
SKS – 2 grupy
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Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Tabela 16 Działalność dydaktyczno-wychowawcza w 2020 roku - Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Lp.
1.
2.
3.

1.

1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.

4.

1.

Nazwa i zasięg konkursu

Termin
zasięg szkolny
Konkurs poetycki Poezja jest dobra na kwiecień
wszystko
Konkurs Recytatorski Poezji
listopad
Patriotycznej Pamięć Bohaterom
Najpiękniejsza kartka
grudzień
bożonarodzeniowa – konkurs
plastyczny
zasięg gminny
Konkurs recytatorski poezji
maj
patriotycznej
zasięg powiatowy

Zdobyte miejsca/ udział

VII Powiatowy Konkurs
kwiecień
Logopedyczny
Konkurs plastyczny na plakat z hasłem maj
antytytoniowym
XI edycja powiatowego Konkursu
grudzień
Recytatorskiego Looking for Talents
zasięg wojewódzki
Dłonie są krajobrazem serca Konkurs kwiecień
plastyczny, literacki, fotograficzny
organizowany przez poseł Teresę
Pamułę z okazji 100. Rocznicy
urodzin Jana Pawła II
Konkurs recytatorski Polska poezja
kwiecień
religijna z okazji 100. Rocznicy
urodzin Jana Pawła II i beatyfikacji
księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego
Laurka dla św. Jana Pawła II –
maj
konkurs plastyczny
XIV edycja konkursu plastycznego
październik
Namaluj historię dziadków
zasięg ogólnopolski
X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
luty
dla Dzieci Bezpieczni na wsi; nie
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz
i szanujesz
Konkurs matematyczny Kangur
marzec
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
wrzesień
Odbicie duszy, zwierciadło serca –
baśniowy portret w ramach zamknięty
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu
październik
życia Trzymaj formę!
zasięg międzynarodowy
styczeń
IV Edycja Międzynarodowego
Konkursu Językowo–Plastycznego
My Town

I i II miejsce uczniowie klasy VI

Uczniowie klas I-VIII
Uczniowie klas I-VIII
Uczniowie klas I-VIII

Udział uczniów klasy VI

Udział uczniów klasy VII
Wyróżnienia dla uczniów klas VII i
VIII
I miejsce – uczeń klasy III
Wyróżnienie – uczennica klasy VI

Udział uczniów klas VI-VII

Wyróżnienie – uczennica klasa VI
Wyróżnienia dla uczniów klas VI, VII
Udział uczniów klas V-VII

Udział uczniów klas II-VIII
Udział uczniów klas II-III
Udział uczniów klasy VIII
Udział uczniów klas II-VI
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Szkoła Podstawowa w Futorach
Tabela 17 Działalność dydaktyczno-wychowawcza w 2020 roku - Szkoła Podstawowa w Futorach

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa i zasięg konkursu
Termin
Zdobyte miejsca
zasięg szkolny, gminny, ogólnopolski
Konkurs „Ziemniaczane stworki”
wrzesień
Wyróżnienia
Konkurs na najpiękniejszą kartkę
grudzień
Wyróżnienia dla uczniów klas I-III
świąteczną
Gminny konkurs rysunkowy „Ten, który grudzień
Wszyscy uczniowie szkoły
przynosi prezenty”

1.

Akcje charytatywne
Zbieranie zakrętek na rzecz dzieci
cały rok
niepełnosprawnych
Akcja ekologiczna – zbieranie zużytych cały rok
baterii
Udział w XX edycji Szlachetnej Paczki
listopadgrudzień
Zbiórka pt. „Paka dla zwierzaka”
grudzień
Akcje ogólnopolskie
Akcja ogólnopolska „Razem na święta” grudzień

2.
3.
4.

Akcja „Szkoła do hymnu”
Akcja „Oleszyce dla Niepodległej”
Akcja „Dzieci uczą rodziców”

1.

Program WOŚP „Ratujemy i uczymy
ratować”
XI edycja „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”
Projekt edukacyjny „Idź Ty lepiej
Koziołeczku szukać swego Pacanowa”
Projekt edukacyjny „Mały Miś
w świecie wielkiej literatury”
Zbieraj baterie i telefony

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

listopad
listopad
wrzesień grudzień
Projekty ogólnopolskie

Udział biorą wszyscy uczniowie
Udział biorą wszyscy uczniowie
Udział biorą wszyscy uczniowie
Dzieci z oddziału przedszkolnego
Udział wzięły dzieci z oddziału
przedszkolnego
Udział wzięli wszyscy uczniowie
Uczniowie z oddziału przedszkolnego
Uczniowie klas I-III

Cały rok

Certyfikaty dla uczniów klas I-III

wrzesień grudzień
wrzesień grudzień
styczeń czerwiec
cały rok

Udział wzięli uczniowie klasy I
Dzieci z oddziału przedszkolnego
Dzieci z oddziału przedszkolnego
Udział biorą wszyscy uczniowie

Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Konkursy na szczeblu przedszkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
1. Przedszkolny konkurs plastyczny kukiełka – ulubiona postać z bajki.
2. Powiatowy konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki” zorganizowany przez Dom
Kultury w Lubaczowie - II miejsce.
3. Wojewódzki konkurs plastyczny „Gospodarstwo rolne oczami dziecka” organizator
Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
4. Ogólnopolski konkurs na logotyp projektu „Przedszkole wolne od plastiku” I miejsce.
5. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pocztówka do nieba” zorganizowany przez Muzeum
w Krakowie w związku z 100 rocznicą urodzin Jana Pawła II.
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6. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jak wygląda muzyka” – wyróżnienie.
7. Ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Fundację Przyrodniczą ProNatura „Lecą
boćki”- nagroda główna.
8. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moje przedszkole”.
9. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Na bazarku w dzień targowy takie słyszy się
rozmowy… co produkt lokalny mówi o sobie” zorganizowany przez Podkarpacki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Udział w projektach edukacyjnych
1. Międzynarodowy Projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”.
Udział w programach edukacyjnych promujących zdrowie
1. „Mamo, tato wolę wodę!.
2. Kubusiowi Przyjaciele Natury.
3. „Czyste powietrze wokół nas”.
4. „ Skąd się biorą produkty ekologiczne”
Akcje charytatywne
1. Zbiórka plastikowych nakrętek.
2. Zbiórka makulatury.
3. Zbiórka zużytych baterii.
Współpraca z instytucjami i organizacjami - wycieczki
1. Biblioteka – zajęcia otwarte dla dzieci.
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
1. Innowacja Pedagogiczna „Bajka uczy, bawi, wychowuje”
2. Udział w akcjach organizowanych przez MEN
a. „Szkoła pamięta”.
b. ,,Szkoła do hymnu”.
c. ,,Razem na święta”.
6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku szkolnym 2019/2020 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem
gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolu i szkołom prowadzonym
przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia
pracowników i eksploatację budynków komunalnych, a także środków finansowych na bieżącą
działalność oświatowo–wychowawczą.
6.1. Dowozy do szkół.
Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek bezpłatnego transportu dzieci do szkół,
jeżeli ich droga przekracza 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV) oraz 4 km (uczniowie V-VIII).
Dodatkowo gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz uczniom posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – może to zrobić poprzez organizację własnego
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transportu lub poprzez zwrot kosztów przejazdu ucznia, wówczas gmina zawiera umowy
z rodzicami/opiekunami uprawnionych uczniów.
Tabela 18 Dowożenie uczniów do szkół w 2020 r.

Lp.

Ilość dzieci
niepełnosprawnych
9

1.
2.
1.

forma zwrotu kosztów dowożenia
Ryczałt na używanie
samochodu własnego
335,02

Koszty biletów

3
6

Umowa
z przewoźnikiem
30 330,07

Dowożenie dzieci do szkół
111 634,20

Przewoźnik PKS

Z roku na rok spada ilość uczniów korzystających z dowozu do szkół, ilość dzieci
uprawnionych do dowozu w związku z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności utrzymuje się na podobnym poziomie. Gmina
organizuje dowóz tych dzieci poprzez umowę z Zespołem Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie środkiem transportu przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
a także umowy z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym środkiem transportu.
6.2 Pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne
W przypadku pomocy materialnej dla uczniów dalej regulują ją przepisy ustawy o systemie
oświaty. Mocą zapisów art. 90 b i art. 90 m tej ustawy wspomagano uczniów w formie
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół
podstawowych ale także szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na
powyższe zadanie wykorzystywana jest dotacja z budżetu Wojewody.
Tabela 19 Stypendia szkolne w roku 2020

Lp.

I semestr

Wyszczególnienie

w tym
szkół podstawowych
1. odnoszących
szkół
się do uczniów: ponadgimnazjalnych
2.
Nakłady finansowe (w zł)

Stypendium szkolne
II semestr
Ilość
kwota
wniosków

kwota

62

32 850,00

51

33 768,00

66 618,00

28

14 782,00

24

13 928,00

28 710,00

90

47 632,00

75

47 696,00

95 328,00

Lp.

Wyszczególnienie

Zasiłek szkolny

1.

Liczba wniosków

8

w tym
szkół podstawowych
odnoszących
szkół
się do uczniów:
ponadgimnazjalnych
2.
Nakłady finansowe (w zł)

Kwota za
cały rok
szkolny

Ilość
wniosków

5

3 100,00

3

1 860,00
4 960,00
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6.3 Zakup podręczników
W roku szkolny 2019/2020 Gmina Oleszyce wnioskowała o udzielenie dotacji na zakup
podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Na te cele pozyskano i rozliczono
55 955,09 zł.
7. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika
wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36
miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania
wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny
miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. W Gminie Oleszyce
w roku 2020 wypłacono pięciu pracodawcom kwotę 40 405,00 zł. za kształcenie
5 młodocianych pracowników.
8. Podsumowanie
Finansowanie szkolnictwa jest jednym z zadań własnych samorządu. W roku szkolnym
2019/2020 w przypadku naszej jednostki samorządu terytorialnego Gmina odpowiada za
edukację od przedszkola do klas ósmych szkoły podstawowej. W skali kraju wydatki na ucznia
szkoły podstawowej są zróżnicowane, na co ma wpływ sieć szkolna, która bezpośrednio
przekłada się na wielkość szkół i ilość oddziałów. Im większa szkoła i oddział, tym
w przeliczeniu na ucznia wydaje się mniej środków finansowych. W przypadku gmin wiejskich
na ucznia wydaje się jeszcze więcej, gdyż samorząd, na mocy przepisów ustawy Karta
Nauczyciela obowiązany jest wypłacać nauczycielom zatrudnionych w szkołach specjalny
dodatek wiejski. Utrzymanie szkół jest jednym z głównych wydatków samorządu. Jak podaje
Instytut Badań Edukacji w przypadku gmin wiejskich jest to średnio nawet do 45 proc. budżetu.
Podstawową kategorią wydatków oświatowych są wynagrodzenia. Stanowią one ponad 85%
wydatków ogółem na oświatę. Są to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli, ale również
administracji związanej ze szkołami.
Wydatki na oświatę w Gminie Oleszyce z roku na rok są wyższe.
W szkołach podstawowych w związku ze zmianą struktury szkół i powołanie na nowo
ośmioklasowych szkół podstawowych, w ogólnym rozrachunku również zwiększa się ilość
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oddziałów. Coraz więcej nauczycieli uzyskuje najwyższy stopień awansu zawodowego, co
również generuje wyższe wydatki w związku z ich uprawnieniem do wyższego wynagrodzenia
z tego tytułu. W roku szkolnym 2019/2020 również miała miejsce podwyżka wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli. Dodatkowo obiekty, w których funkcjonują szkoły, a także ich
zaplecze rokrocznie wymagają większych nakładów finansowych związanych z ich
eksploatacją i remontami. Z tego też powodu gmina chętnie wnioskuje o środki pozabudżetowe
(dotacje rządowe, programy unijne), dzięki którym szkoły mogą się doposażyć, nauczyciele
dokształcić, a uczniowie korzystać z zajęć dodatkowych.
Oświata jest priorytetowym zadaniem gminy. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki
z egzaminów zewnętrznych dzięki fachowcom zatrudnionym w szkołach, a także w związku
ze staraniem się o jak najlepsze wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które ułatwiają
zdobywanie wiedzy.
Środki finansowe przeznaczone na oświatę to inwestycja na przyszłość, gdyż w bezpośredni
sposób korzysta z nich najmłodsze pokolenie mieszkańców gminy. Uczniowie podejmujący
naukę w szkołach ponadpodstawowych są wizytówką gminy i promują ją na zewnątrz.

2. Polityka Społeczna
Wprowadzenie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa ma na celu wspomagać osoby
i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie mogą sobie one
poradzić same, tzn. przy wykorzystaniu posiadanych przez siebie zasobów. Zasobów tych nie
należy interpretować wyłącznie w kategoriach finansowych. Zasobem takim może bowiem być
posiadany majątek rzeczowy, nieruchomości, wykształcenie, kwalifikacje itp. W taki szerszy
sposób zasoby interpretowane są w ramach pracy socjalnej. Pomoc społeczna w Polsce jest
przyznawana na podstawie spełnienia dwóch kryteriów. Pierwszym jest kryterium dochodowe
(popularnie zwane progiem wejścia do systemu pomocy społecznej); drugim zaś jest
wystąpienie w odniesieniu do osoby lub rodziny jednego z ryzyk socjalnych, wymienionych
w ustawie o pomocy społecznej. Oba kryteria muszą być spełnione jednocześnie.
Zakres zadań i kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach
Instytucją powołaną do wypełniania ustawowych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej
w Gminie Oleszyce jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek jako jednostka
organizacyjna pomocy społecznej wchodzi w skład systemu polityki społecznej gminy
Oleszyce. MGOPS działalność prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. Poza
zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej MGOPS w Oleszycach realizuje
również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takimi jak: świadczenia
rodzinne, świadczenie wychowawcze, pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin
wielodzietnych, osób starszych, niepełnosprawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Ośrodek świadczy pomoc, w zależności od zgłaszanego problemu, formy pomocy to min.
wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pomoc w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej, usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego m.in. dla rodzin i dzieci, opieka
nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zaburzonymi psychicznie oraz bezdomnymi,
wsparcie osób doświadczających przemocy.
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierając osoby i rodziny w trudnych
sytuacjach życiowych z jednej strony dąży do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego,
z drugiej stosuje zasadę pomocniczości nakierowaną na wykorzystanie własnych zasobów,
potencjału i aktywności nie ograniczając się tylko do wypłaty zasiłków podopiecznym, ale
poszukuje innowacyjnych form pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
mającym na celu ich aktywizację społeczną i zawodową. Ośrodek kontynuuje współpracę
z licznymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, (Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) instytucjami rynku pracy (Powiatowym Urzędem Pracy), instytucjami
zarządzającymi funduszami unijnymi (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej) czy służbami mundurowymi (Policją).
1. Struktura organizacyjna
Kadra MGOPS – zatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Liczba zatrudnionych pracowników Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleszycach według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 10 osób w tym:
• Kierownik Ośrodka,
• Główny księgowy,
• Dwóch pracowników socjalnych,
• Opiekunka,
• Dwóch Inspektorów ds. świadczeń rodzinnych,
• Referent ds. świadczenia wychowawczego,
• Asystent rodziny,
• Sprzątaczka,
Ilość zatrudnionych pracowników socjalnych reguluje art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy
społecznej, który mówi, że: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób
samotnie gospodarujących”.
Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie
zespołu pracowników wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Ustawa
o pomocy społecznej określa, kto może zostać pracownikiem socjalnym. Zgodnie z art. 116 ust.
1 może to być osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych lub ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub do dnia 31 grudnia
2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika
socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
Analiza wypłaconych świadczeń pomocy społecznej
W 2020 r. Ośrodek objął wsparciem 207 rodzin, wydał 279 decyzji przyznających
świadczenia, nie wydano decyzji odmownych. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą
według powodów zawierają poniższe tabele.
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Tabela 20 Liczba osób objętych pomocą społeczną (według powodów).

Powód trudnej sytuacji życiowej
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
w tym: rodziny niepełne
Ubóstwo
Alkoholizm
Bezrobocie

Liczba osób objętych
pomocą w 2020 r.
44
38
7
5
21
5
67

Potrzeby ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność.
Sieroctwo
Bezdomność

31
31
0
1

Narkomania

0

Zdarzenia losowe

2

Przemoc w rodzinie

3

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

0

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w Gminie
Oleszyce są: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony
macierzyństwa, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm,
przemoc w rodzinie.
Rozkład świadczeń przyznawanych decyzją w ramach pomocy społecznej mieszkańcom gminy
Oleszyce w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.
Tabela 21 Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy i współfinansowanych z budżetu
państwa w 2020 roku.

L.p. Rodzaj świadczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posiłki dla dzieci w szkołach
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe i w naturze
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Liczba osób, którym
przyznano decyzję
świadczenia.
135
16
110
17
51
6

Koszty (zł)
18 797
126 190
140 422
93 014
89 440
194 145
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Tabela 22 Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liczba osób, którym przyznano
decyzję świadczenia.
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
412
Zasiłki pielęgnacyjne
194
Świadczenia pielęgnacyjne
51
Specjalne zasiłki opiekuńcze
27
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
56
Świadczenia rodzicielskie
22
Zasiłki dla opiekunów
3
Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
112
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
14
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł
1
Rodzaj świadczenia

Koszty (zł)
1 243825,00
58 169,00
836 110,00
246 613,00
56 000,00
227 867,00
19 261,00
266 173,00
110 250,00
4 000,00

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny
1. Asysta rodzinna.
W 2020 r. Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznej pracy socjalnej w zakresie
asysty rodzinnej. Asystent rodziny jest profesją w systemie wspierania rodziny, wprowadzoną
ustawą o wspieraniu rodziny, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania
podejmowane wobec rodziny i polegające przede wszystkim na towarzyszeniu rodzinie,
z zachowaniem profesjonalnych relacji, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania
i zmianie niekorzystnych dla rodziny sytuacji kryzysowych.
Wspieranie rodziny, w ramach asystenta rodziny jest procesem długotrwałym, dającym
bardzo trudno osiągalne i wymierne efekty działania, powodującym doprowadzenie rodziny do
istotnych zmian postępowania członków rodziny i ich sytuacji życiowej, niwelowania
destruktywnych zachowań członków rodziny, samodzielności w realizowaniu spraw
rodzinnych, podniesieniu jakości życia członków rodziny.
Adresaci usługi to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo–
wychowawcze, współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające
rozwiązać zidentyfikowane problemy. Usługa w zakresie asysty rodzinnej była realizowana na
terenie miasta Oleszyce przez odpowiednio przygotowanego asystenta.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada
na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
Praca z rodziną winna być połączona z jej własną aktywnością. Organizując różnorodne
formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy konsekwentnie realizować zasadę
podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Należy ją wspierać
i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Stąd podstawowym
założeniem jest wsparcie rodziny naturalnej oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko
musi opuścić swoją rodzinę.
Umieszczenie dziecka w systemie pieczy zastępczej nie oznacza rozwiązania problemu
rodziny. Ze względu na więzi emocjonalne dziecka z rodziną i środowiskiem konieczne jest
motywowanie rodziców do zmiany oraz praca prowadząca do stworzenia prawidłowych
warunków rozwoju dziecka w rodzinie naturalnej i jego powrót do domu.
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Praca asystenta rodziny:
Asystent w czasie wspólnych działań z członkami rodziny pomaga w codziennej organizacji
dnia, pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, opiekować się i wychowywać
dzieci. Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni,
policji i innych instytucji. Motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i znalezienia
pracy.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Może być i tak, że czasem zachowania
destrukcyjne rodziców zagrażają zdrowiu i życiu dzieci. Nie każda rodzina będzie też chciała
i potrafiła skorzystać z tej formy wsparcia. Niemniej jednak asystentura winna być rozumiana
jako forma wsparcia a nie przymusu.
Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną
jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny.
Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu
stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej na samodzielne
funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. W 2020 roku asystent rodziny pracował
z 7 rodzinami.
2. Wsparcie rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach zgodnie
z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługują od strony technicznoadministracyjnej Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył
4 posiedzenia. Zespół Interdyscyplinarny na dzień 31 grudnia 2020 roku liczył 8 członków.
W 2020 roku zostało założonych 6 procedur „Niebieskiej Karty”. Zakończono 5 procedur.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach odpowiedzialny był za realizację Gminnego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W 2020 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej nie prowadził żadnej placówki wsparcia dziennego. W 2020 r. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach realizując zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w różnych jej formach stale współpracuje z Policją, Sądem, kuratorem sądowym,
pedagogami wszystkich placówek szkolnych, innymi instytucjami, oraz Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca dotyczy poradnictwa, interwencji
i wzajemnego wsparcia oraz uzupełnienia podejmowanych działań, a także bieżącego
monitorowania problemu w środowiskach przez pracowników socjalnych w rejonach
opiekuńczych.
W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie do pracy
w rodzinie dotkniętej przemocą powoływane były grupy robocze, które podejmowały działania
zgodne z zadaniami określonymi w ustawie. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele
MGOPS, policji, dzielnicowi, oświaty, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby zdrowia,
asystent rodziny oraz specjaliści mogący udzielać pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie.
3. Karta Dużej Rodziny - program wspierania rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny jest przeznaczona dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2015 roku
program Karta Dużej Rodziny realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014
roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016. 785 j.t.) Karta Dużej Rodziny przysługuje
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rodzinom, samotnemu rodzicowi, (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej),
małżonkowi rodzica z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Kartę otrzymują nie
tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę
na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Co ważne, rodzice nie muszą być
małżeństwem – o kartę mogą się starać także osoby pozostające w związkach partnerskich
i rozwodnicy.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. W 2020 r. wydano łącznie 80 Kart Dużej
Rodziny.
System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych
Do najważniejszych problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych należy samotność
i poczucie nieprzydatności. Prowadzą one do stopniowej marginalizacji i wykluczenia ze
społeczności lokalnej. Przesłaniem niesionej przez ośrodek pomocy było zapobieganie temu
zjawisku. Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania osób starszych, samotnych
w środowisku i klimacie domowym to istota usług opiekuńczych. Większość beneficjentów nie
dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Istotną sprawą przy
realizacji pomocy i opieki na rzecz potrzebującego jest poszanowanie godności osobistej.
3. Pobyt w Domach Pomocy Społecznej
W 2020 roku Gmina wydatkowała kwotę w wysokości 194 145,00 zł na pobyt 6 osób
w Domach Pomocy Społecznej.
Z roku na rok budżet środków finansowych Ośrodka na ten cel wzrasta. Wzrost wydatków
w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania w placówkach za osoby
nieposiadające dostatecznych dochodów, z których ponosiłyby pełną odpłatność.
W mieście Oleszyce obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich
dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają.
W związku z tym zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta z uwagi na
starzenie się społeczeństwa i migrację ludzi młodych.
Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny
Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Oleszycach realizuje zadania w zakresie
świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jako
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
1. Świadczenia rodzinne
Świadczeniami rodzinnymi są:
− zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
− świadczenia opiekuńcze:
o zasiłek pielęgnacyjny,
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o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
− świadczenie rodzicielskie.
2. Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Od maja 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim
jest przyznawanie i wypłata zasiłków dla opiekunów, czyli dla osób, które utraciły prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W okresie od stycznia do grudnia
2020 r. wypłacono 3 świadczenia, o łącznej kwocie 19 261,00 zł.
3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł – „Za życiem”
Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do
jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznane na podstawie ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
W roku 2020 wypłacono jedno świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł.
4. Fundusz alimentacyjny
Kolejnym zadaniem realizowanym przez MGOPS w Oleszycach są świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymywać osoby
uprawnione, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna, do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku,
gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub
w przypadku niepełnosprawności-bezterminowo. Prawo do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty – 800,00 zł. W 2020 roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego
świadczenia dla 14 wierzycieli łączną kwotę 110 250,00 zł.
5. Świadczenie wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji ustawy w 2020 r. wsparciem
zostało objętych 1 090 dzieci, którym zostało przyznawane świadczenie wychowawcze,
w wysokości 500 zł miesięcznie. W 2020 roku łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła
6 373 590,58 zł.
Podsumowanie
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są określane na podstawie diagnozy występujących
problemów społecznych. Praca Ośrodka związana z obsługą klienta nie kończy się na
gromadzeniu dokumentów oraz wypłacaniu świadczeń finansowych. To również pomoc
rzeczowa i usługowa, a także działania z zakresu pracy socjalnej i rozwijanie nowych form
samopomocy. Należy przy tym nadmienić, że realizacja tych zadań jest niezwykle
pracochłonna i czasochłonna ze względu na bardzo zbiurokratyzowany system przyznawania
pomocy (obszerne druki, duża ilość dokumentów, stałe weryfikacje wywiadów, zmiany
w przepisach prawnych).
Odnosząc się do kwestii potrzeb pomocy społecznej należy również wspomnieć o miejscu
instytucji pomocy społecznej we współczesnych realiach – pomoc społeczna nie jest w stanie
funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia –
samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, edukacji, policji, organizacji pozarządowych,
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itp. tylko stała i systematyczna współpraca między tymi jednostkami pozwoli na skuteczne
pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej, której ośrodek pomocy społecznej
powinien być animatorem w środowisku lokalnym.
Opisany w niniejszym raporcie katalog zadań realizowanych w 2020 roku nadal będzie
kontynuowany i na bieżąco modyfikowany.

3. Gospodarka komunalna
Zadania z zakresu Gospodarki Komunalnej realizowane są przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Oleszycach (ZGK).
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach rozpoczął swoją działalność jako samorządowy
zakład budżetowy z dniem 1.01.1996 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
Nr XVII/99/95 z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Oleszycach. Zakład do chwili obecnej prowadzi swoją działalność statutową
w zakresie zbiorowego dostarczania wody, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia
PSZOK oraz utrzymania gminnego cmentarza komunalnego. Prowadząc w/w działalność
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach zarządza majątkiem gminy, który stanowią:
− 2 ujęcia wody:
o Borchów ze Stacją Uzdatniania Wody o wydajności 1238 m³/dobę/ z trzema
czynnymi studniami głębinowymi S-1, S-3, S-4/,
o Stare Sioło o wydajności 250 m³/ dobę /obecnie z powodu braku wody w studniach
wyłączone są z użytkowania,
− 3 przepompownie wody (Oleszyce ul. Sapiehy, Stare Sioło i Futory),
− 2 oczyszczalnie ścieków:
o mechaniczno-biologiczna typu HYDROVIT (Oleszyce, ul. Zamkowa 46) –
2 zbiorniki po 450 m³ oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z Oleszyc, Starych
Oleszyc, Lipiny, Starego Sioła, Zalesia, Suchej Woli, Borchowa, Futor i Hurcza gm.
Lubaczów,
o stawy biologiczne (Oleszyce, ul. Futorzańska, która obecnie przyjmuje tylko wody
opadowe z Rynku,
− 19 przepompowni ścieków (6 w Oleszycach, 4 w Futorach, 1 w Borchowie, 1 w Suchej
Woli, 7 w Starym Siole),
− cmentarz komunalny w Oleszycach o pow. 1.32 ha.
Zakład zatrudnia 8 pracowników w tym Kierownika, Głównego Księgowego, Referent ds.
ekonomicznych
i
organizacyjnych,
Inkasenta–dozorcę
PSZOK,
Kierowcę
samochodu/ciągnika, Konserwatora wodociągów i SUW w Borchowie, Konserwatora
oczyszczalni ścieków, Dozorcę cmentarza komunalnego/grabarza.
Sprzęt będący na wyposażeniu Zakładu (aktualnie używany):
− ciągnik U-914 z przednim napędem,
− samochód wielofunkcyjny Renault Mascott /skrzynia przewozowa, WUKO, śmieciarka/,
− beczka asenizacyjna 10 000 l,
− 2 przyczepy ciągnikowe,
− przyczepka samochodowa typ Niewiadów,
− 2 agregaty prądotwórcze przewoźne (20 kW typ Andoria i 3 kW typ Honda).
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach realizując swoje zadania statutowe w roku
2020 uzyskał przychody w kwocie 1 757 600,11 zł w tym:
− dostarczanie wody – 722 286,30 zł;- 41,10 %,
− odprowadzanie ścieków – 612 346,83 zł;- 34,84 %,
− dotacje przedmiotową /dopłata do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków/ - 311 221,34 zł; - 17,71 %,
− usługi pogrzebowe i cmentarne – 66 210,00 zł; - 3,77%,
− prowadzenia PSZOK – 9 864,00 zł; - 0,56 %,
− odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 9 523,45 zł, - 0,54 %,
− usługi pozostałe – 4 735,64 zł; - 0,27 % ,
− pozostałe – 21 412,55 zł; - 1,22 %.
Koszty Działalności ZGK w 2020 roku wyniosły 1 779 885,48 zł.

4. Gospodarka Odpadami
1. Zagadnienia wstępne
Gospodarka Odpadami w 2020 roku na terenie Gminy Oleszyce realizowana jest na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
Nr XIX/193/2018 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Oleszyce, oraz innych uchwał. Od 1 lipca 2020 roku na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXV/162/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XIV/77/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostali wyłączeni z systemu
gospodarowania odpadami.
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne odbywał się na podstawie umowy z przedsiębiorcą
wyłonionym w przetargu nieograniczonym.
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
był ogłaszany dwukrotnie. Pierwszy został unieważniony ze względu na brak środków
finansowych, a w drugim przetargu najkorzystniejszą ofertę na kwotę 817 560,54 brutto złożyło
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z Tylmanowej. Natomiast przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów w drugim półroczu czyli w okresie od 1.07.2020 r. do
31.12.2020 r. również ogłaszany był dwukrotnie drugim przetargu najkorzystniejszą ofertę na
kwotę 705 260,52 brutto złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z
Tylmanowej.
2. Częstotliwość odbioru odpadów
Odbiór odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu opracowanego przez PUK
„EMPOL” i zatwierdzonego przez Gminę Oleszyce.
Na terenie gminy Oleszyce obowiązywała następująca częstotliwość odbioru odpadów:
-

miejscowości Oleszyce z zabudowy jednorodzinnej oraz pozostałych miejscowości
gminy - raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz na miesiąc
w pozostałym okresie
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-

miejscowości Oleszyce z zabudowy wielolokalowej - raz na tydzień,

-

od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady - raz na 2 tygodnie. – (w I półroczu 2020 r.)

3. Ilość odpadów na terenie Gminy zebrana w 2020 r.
Tabela 23 Ilość odpadów komunalnych zebranych w 2020 r. na terenie Gminy Oleszyce

Kod odpadu

15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 07
16 01 03
17 01 01
17 09 04

20 03 07
20 01 32
20 02 01
20 01 36
20 03 01

Nazwa odpadu

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego,
odpadów
materiałów
ceramicznych
i
elementów
wyposażenia
Odpady wielkogabarytowe
Leki i inne niż wymienione w 20 01 31
Odpady ulegające biodegradacji
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne
Niesegregowane zmieszane odpady
komunalne
Razem

Ilość w Mg
Gospodarstwa domowe
i podmioty gospodarcze
18,980
131,020
0,740
87,880
0,00
0,00

PSZOK
0,420
0,840
0,780
4,740
0,340

0,00

2,460

2.220
0,0100
13,920
0,00

43,540
0,00
0,00
3,820

756,450

0,000

1011,220

56,940

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest P.U.K.
EMPOL Sp. z. o. o. ZZO Młyny 111 a, 37-552 Młyny
4. Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów (PSZOK)
Na terenie Gminy Oleszyce funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) obsługiwany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.
PSZOK czynny jest piątki od 15 października do 14 kwietnia w godzinach od 12.00 do 16.00
natomiast od 15 kwietnia do 14 października w godzinach do 14.00 do 18.00 oraz w sobotę
w godz. 8.00 do 14.00. Do PSZOKU mieszkańcy dostarczają odpady szczególnie
wielkogabarytowe, urządzenia elektryczne, opony a także plastiki, papier itp.
5. Opłaty za gospodarowanie odpadami
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których
powstają odpady komunalne, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane
na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Oleszyce zameldowanych na pobyt stały jest 6 542 osób w tym na pobyt
czasowy 111 osób (stan na 31.12.2020 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 4 955
osób (stan na 31.12. 2020 r.) Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że
wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, jak
również dużo osób przebywa poza granicami kraju.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. mieszkańcy płacili opłatę na podstawie stawek
uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XVII/104/2019 z dnia 8 listopada
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności,
natomiast za okres od 01.04.2020 r. na podstawie uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/104/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
Obowiązuje kwartalny system opłaty (bez wezwania, faktury itp.) (10 luty, 10 maj,
10 sierpień, 10 listopad) - jest to najbardziej optymalny termin ze względu na politykę
rachunkowości.
Osoby, które nie wywiązują się z obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami
otrzymują wezwanie do zapłaty, a po wyznaczonym terminie prowadzona jest egzekucja
należności zgodnie z „ordynacją podatkową”. Na zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wystawiono 112 upomnień z czego wysokość pobranych kosztów
upomnienia wynosi 2 193,40 zł. W roku 2020 zostały przekazane do Urzędów Skarbowych
tytuły wykonawcze w ilości 47 szt. W 2020 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami
wyniosły 1 083 929,96 zł a wydatki 1092 383,21 zł.
6. Składowisko odpadów w miejscowości Futory.
Na terenie Gminy funkcjonuje składowisko odpadów w miejscowości Futory.
Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach.
Tabela 24 Ilość przyjętych odpadów na składowisko w Futorach w 2020 r.

Kod odpadu
19 08 01
19 08 02
17 06 05*

Nazwa odpadu
Skratki
Zawartość piaskownika
Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
RAZEM

Ilość w Mg
129,00
253,43
123,80
506,23
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5. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi
Gmina Oleszyce w swoich zasobach posiada na wynajem:
− 29 lokali mieszkalnych /22 lokali komunalnych i 7 socjalnych/ o łącznej powierzchni
1 225,03 m2,
− 16 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 544,03 m2.
Z tytułu najmu Gmina Oleszyce uzyskuje dochody finansowe. Ogółem ich wysokość w 2020
roku wynosiła 139 483,46 zł.

6. Gospodarowanie w lasach mienia Gminnego
Gmina Oleszyce gospodaruje na 295,92 ha lasów gminnych w tym w sołectwie:
- Stare Oleszyce – 169,10 ha,
- Stare Sioło – 1,58 ha,
- Nowa Grobla – 75,00 ha,
- Futory - 25,79 ha
- Borchów – 2,38 ha,
- Zalesie, Sucha Wola – 19,25 ha,
- oraz w mieście Oleszyce – 2,82 ha.
Gospodarka leśna z zakresu pozyskania, zalesiania, pielęgnacji oraz ochrony upraw
odbywała się zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu opracowanym
na lata 2017–2026 i nadzorowana jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.
W 2020 roku wszystkie czynności związane z gospodarką leśną wykonywane były przez zakład
usług leśnych. Po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego w 2020
roku podpisano z Zakładem Usług Leśnych – Roman Pelc Stare Sioło umowę na wykonywanie
zadań gospodarczych z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli i ochrony lasu.
W 2020 roku pozyskano łącznie 1 876 m3 drewna w tym drewna iglastego – 1 460 m3 ,
liściastego 416 m3. Ze sprzedaży drewna uzyskano dochody w wysokości 294 773,10 zł.
Z zakresu zadań gospodarczych wykonano:
− trzebieże późne – 33,00 ha,
− pielęgnację upraw leśnych – 2,00 ha.
Zestawienie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej za 2020 r.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
70 827,36 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
1 828,78 zł
Odpis na ZFŚS
1 550,25 zł
Zakup usług zdrowotnych
100,00 zł
Ryczałt na dojazdy
4 632,26 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki, środek do zabezpieczenia)
1 341,54 zł
Zakup usług leśnych /ZUL/
116 669,85 zł
Podatek leśny
16 889,00 zł
Podatek za drewno przekazane nieodpłatnie
681,10 zł
Ogółem
214 520,14 zł
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7. Ochrona Przeciwpożarowa
Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej gmina realizuje za pośrednictwem
Ochotniczych Straży Pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna powołana jest nie tylko do walki
z pożarami, ale również z klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami jakie mogą
wystąpić na terenie jej działania. Terenem własnego działania jednostek OSP jest teren gminy,
w której zostały utworzone, ale może być to również obszar sąsiadujących ze sobą gmin.
Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP zrzeszających łącznie 268 strażaków w tym
6 kobiet: OSP Oleszyce – 74, OSP Stare Oleszyce – 55, OSP Futory – 47, OSP Zalesie – 27,
OSP Stare Sioło – 24, OSP Nowa Grobla – 22, OSP Borchów – 19.
Jednostka OSP Oleszyce jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Nadzór nad sprzętem i strażnicami OSP sprawują opiekunowie zatrudnieni na podstawie
umowy zlecenia. Opiekunowie odpowiadają za utrzymanie sprzętu i pojazdów w stałej
gotowości alarmowej.
Do działań ratowniczo-gaśniczych jednostki wykorzystują:
3 samochody średnie: OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Stare Sioło,
6 samochodów lekkich: 2 OSP Oleszyce, Futory, Borchów, Zalesie, Nowa Grobla,
1 samochód operacyjny: OSP Oleszyce.
Ponadto jednostki posiadają na wyposażeniu:
zestawy hydrauliczne OSP Oleszyce, Stare Oleszyce,
aparaty oddechowe OSP Oleszyce, Stare Oleszyce,
zestawy PSP R-1 OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory,
agregaty prądotwórcze OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory, Zalesie,
pompy szlamowe –
OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory,
radiotelefony przenośne – OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory, Zalesie, Nowa Grobla,
motopompy pływające OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Borchów,
pilarki spalinowe OSP Oleszyce, Stare Oleszyce, Futory, Zalesie, Borchów.
Osoby uczestniczące w działaniach ratowniczych muszą posiadać przeszkolenie pożarnicze
i aktualne badania lekarskie. Jednostki Operacyjno-Techniczne posiadają składy osobowe:
OSP Oleszyce – 24, OSP Stare Oleszyce – 24, OSP Futory – 22, OSP Zalesie – 12, OSP Nowa
Grobla -10, OSP Stare Sioło – 8, OSP Borchów – 8, łącznie 108 ratowników.
Przeszkoleni strażacy, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczych muszą posiadać
aktualne badania lekarskie (lekarz medycyny pracy).
Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych jednostkach aktualne badania posiada:
Oleszyce 21 strażaków, Stare Oleszyce 17 strażaków, Futory15 strażaków, Zalesie 5strażaków,
Nowa Grobla 5 strażaków, Stare Sioło 1 strażak, Borchów 1 strażak.
Łącznie na terenie gminy jest 65 strażaków, którzy mogą podjąć działania ratownicze.
Działania ratownicze
Na terenie gminy Oleszyce w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wystąpiło
105 zdarzeń w tym:
22 pożarów,
83 miejscowe zagrożenia.
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Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są alarmowane i dysponowane do akcji
ratowniczych przy wykorzystaniu radiowego systemu selektywnego alarmowania (Oleszyce,
Stare Oleszyce, Futory). Jest on uruchamiany z Powiatowego Stanowiska Kierowania
w Lubaczowie. Pozostałe jednostki dysponowane są telefonicznie.
W 2020 r. jednostki z terenu gminy dysponowane były przez Powiatowe Stanowisko
Kierowania:
− OSP Oleszyce – 83 razy w tym pożary 15, miejscowe zagrożenia 59, zabezpieczenie
rejonu działania 9,
− OSP Futory – 13 razy w tym pożary 7, miejscowe zagrożenia 6,
− OSP Stare Oleszyce – 9 razy w tym pożary 3, miejscowe zagrożenia 6.
Wybrane działania ratownicze w 2020 roku na terenie gminy Oleszyce:
Pożary:
• pożar lasu – Stare Sioło (12.04.2020), Dachnów (12.04.2020)
•

pożar budynku mieszkalnego – Stare Sioło (18.12.2020), Oleszyce (22.12.2020)

•

pożar sadzy w budynku mieszkalnym - Oleszyce (17.01.2020, 20.04.2020), Futory
(25.03.2020, 28.05.2020) Stare Sioło (26.03.2020, 02.11.2020)

•

pożar traw – Stare Sioło (16.03.2020, 22.03.2020), Stare Oleszyce (29.03.2020
04.04.2020), Borchów (18.04.2020), Oleszyce (18.04.2020), Dachnów (22.05.2020)

•

pożar kory wikliny – Futory (22.04.2020)

•

pożar samochodu – Oleszyce (13.02.2020) Stare Oleszyce (19.06.2020), Futory
25.11.2020)
Zdarzenia komunikacyjne:
− Oleszyce (24.04.2020, 17.05.2020, 20.08.2020, 02.09.2020, 16.09.2020, 22.12.2020)
− Futory (06.08.2020)
− Uszkowce (16.06.2020)
− Zalesie (25.08.2020)
− Stare Sioło ( 01.10.2020)
− Sucha Wola (09.11.2020)
Pozostałe:
• usuwanie powalonych drzew i gałęzi - Oleszyce (28.01.2020, 03.03.2020, 19.06.2020,
19.06.2020, 19.07.2020, 25.08.2020), Futory (11.02.2020), Stare Sioło (28.01.2020,
29.06.2020, 24.10.2020) Nowa Grobla (24.02.2020, 11.05.2020)
•

uszkodzony/naderwany dach – Stare Oleszyce (13.04.2020, 25.08.2020), Stare Sioło
(29.06.2020)

•

zalanie/podtopienie budynku/posesji – Oleszyce (18.03.2020, 14.05.2020, 16.06.2020,
19.07.2020, 01.09.2020)

•

usuwanie skutków powodzi – Przeworsk (27.06.2020)

•

usuwanie niebezpiecznych owadów – Oleszyce (20.06.2020, 17.07.2020, 24.07.2020,
11.08.2020, 17.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020), Stare Oleszyce (12.08.2020,
03.09.2020) Futory (13.07.2020, 24.08.2020, 02.09.2020) Zalesie (23.09.2020) Stare
Sioło (23.09.2020)
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•

pomoc policji/otwarcie mieszkania – Oleszyce (03.01.2020, 24.02.2020)

•

zabezpieczenie - wyczuwalna woń substancji – Oleszyce (29.07.2020)

•

wyciek gazu – Oleszyce (03.07.2020),

•

ewakuacja obozu - (16.07.2020)

•

dostarczanie środków dezynfekcyjnych do szkół – (28.08.2020),

Pozostała działalność
W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 odwołane zostały następujące wydarzenia związane z uczestnictwem
członków OSP z terenu gminy Oleszyce:
− eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom" (20.03.2020),
− VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę Częstochowa (26.04.2020),
− poświęcenie sztandaru jednostki OSP w Zalesiu (02.05.2020),
− 26 Pielgrzymka Strażaków do Kalwarii Pacławskiej (03.05.2020),
− wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
(20.06.2020),
− gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP (05.07.2020).
Członkowie OSP nie uczestniczyli także w uroczystościach patriotycznych organizowanych
na terenie Gminy (3-Maja, Dzień Wojska Polskiego, Rocznica Bitwy pod Oleszycami) oraz
w uroczystościach kościelnych.
Finansowanie działalności OSP
Gmina Oleszyce zabezpiecza środki finansowe związane z bieżącym utrzymaniem OSP
(zakup paliwa, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach,
badania lekarskie, opłatę za gaz i energię elektryczną oraz wynagrodzenia dla opiekunów
sprzętu). Zakupy sprzętu gaśniczego odbywają się w miarę posiadanych środków.
Ze środków budżetu gminy Oleszyce zakupiono lekki samochód ratowniczo–gaśniczy dla
OSP Oleszyce za kwotę 225 943,80 w tym dofinansowanie 188 247,37 (wkład własny
37 696,43 zł). Samochód dodatkowo został doposażony w sterowanie automatyczne masztu
oświetleniowego w ramach dotacji z budżetu gminy dla OSP Oleszyce (9 500,00)
Ponadto z budżetu Gminy Oleszyce zakupiono:
OSP Oleszyce –kombinezony 6 szt.
OSP Stare Oleszyce – kombinezony 6 szt., opryskiwacz i kominiarki,
OSP Futory – mundur wyjściowy, opryskiwacz,
OSP Stare Sioło – silnik elektryczny do syreny,
W ramach funduszów sołeckich zostało zakupione:
OSP Futory 2 hełmy + latarki,
OSP Nowa Grobla wykonano napis na budynku OSP i zakupiono 1 hełm.
Jednostki w miarę swoich możliwości pozyskują środki z źródeł pozabudżetowych zgodnie
z ustawą o stowarzyszeniach i statutem.
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8. Instytucje Kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu
Miasta i Gminy Oleszyce i posiada osobowość prawną.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania
kultury, ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego
zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych,
lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
Głównym celem działalności MGOK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji
kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności
Gminy. Rozbudzanie, upowszechnianie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowanie różnego
typu – uroczystości, festynów, konkursów, spotkań, przeglądów, rozwijanie zainteresowań
poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach, kursach, warsztatach.
Do podstawowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie
i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru
i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie,
organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej
kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych. Popularyzacja i promocja twórczości
artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia
przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie
naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii,
działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Odbywają się prelekcje, spektakle,
wernisaże, wystawy, spotkania.
Na pomieszczenia Ośrodka składają się dwie sale. Sala widowiskowa mogąca pomieścić do
200 osób – wyposażona jest w scenę, ekran, rzutnik oraz sprzęt nagłaśniający i Sala
konferencyjna, przeznaczona jest na konferencje, szkolenia oraz inne spotkania do 20 osób.
Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią
odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących
instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych.
Zatrudnienie w MGOK w 2020 r. ogółem wynosiło 15 osób zatrudnionych łącznie na
10 etatów: dyrektor, główny księgowy, animator kultury, 9 opiekunów świetlic, konserwator,
instruktor (muzyk, akustyk), instruktor. MGOK zatrudnia także jednego Instruktora na umowę
zlecenie (Zespół Wokalny "Cztery Pory Roku")
W strukturach MGOK w Oleszycach znajdują się świetlice wiejskie w Futorach, Starych
Oleszycach, Zabiałej, Starym Siole, Nowej Grobli, Zalesiu, Suchej Woli, Borchowie a także
świetlica w Oleszycach. Świetlice są czynne od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 20.00,
w okresie zimowym od 15.00 do 19.00.
W Ośrodku Kultury cyklicznie odbywają się zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne,
breakdance oraz działa sekcja szachowa i warcabowa. Ośrodek Kultury jest ponadto
organizatorem cyklicznych imprez organizowanych na terenie Gminy: tj. Wojewódzka
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Wystawa Koni Zimnokrwistych, Dni Oleszyc, Rap Festiwal, Dożynki, Wieczór Kobiet, Dzień
Dziecka, Mikołajki.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach zaangażowany jest w przedsięwzięcia
kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd
Miasta i Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury, koła gospodyń, stowarzyszenia, OSP). MGOK
w 2020 roku był również organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych
i rozrywkowych na terenie Gminy, takich jak:
− koncert Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Daj się zakolędować!”,
− Dzień Babci i Dziadka,
− „Ferie z warcabami”,
− zajęcia dla dzieci w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w okresie ferii
zimowych,
− II turniej warcabowy „Warcabowe Love”,
− bal walentynkowy dla dzieci w wieku szkolnym,
− IX Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „W parach z podziałem na
role”, (online)
− 229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
− wakacje organizowane w świetlicach na terenie gminy,
− Święto Wojska Polskiego,
− wakacje w Ośrodku Kultury,
− 81 rocznica Bitwy pod Oleszycami,
− wystawa malarstwa „Morskie opowieści”,
− koncert zespołu wokalnego Cztery Pory Roku (online),
− spektakl teatralny w wykonaniu teatru OLE! (online),
− konkursy plastyczne i fotograficzne (online),
− konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla dzieci i młodzieży (online),
− 102 rocznica Odzyskania Niepodległości,
− konkurs kolęd i pastorałek (online).
Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to nie tylko działalność kulturalna to także –
sprawowanie administracji budynku Ośrodka Kultury oraz Świetlic na terenie Gminy Oleszyce.
Do działalności Ośrodka należy także:
− aktualizowanie strony internetowej oraz tablic ogłoszeniowych,
− bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku wokół budynków Ośrodka Kultury,
− prace administracyjno-biurowe – sporządzanie dokumentacji podstawowej działalności
placówki, sprawozdań, regulaminów, zarządzeń, protokołów,
− opracowywanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, zaproszeń, podziękowań,
plakatów, dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych przez MGOK,
− przygotowanie gazetek ściennych, dekoracji okolicznościowych oraz scenografii na
uroczystości i imprezy, organizacja spotkań, zebrań, wycieczek, zajęć z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi,
− dokonywanie zakupów dla MGOK i podległych jej świetlic.
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Budżet Ośrodka Kultury w 2020 r. wyniósł 941 356,59 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu
gminy 843 683,00 zł.
Nasza placówka otwarta jest dla społeczności lokalnej 5 dni w tygodniu od 7.30 – 21.00.
Ponadto wiele uroczystości odbywa się również w sobotę lub w niedzielę.
Oferta zajęć cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy się ją ciągle poszerzać
i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko co dzieje się w MGOK śledzić można
na naszej stronie internetowej www.oleszyce.pl lub na facebooku, gdzie zamieszczamy
aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które
wszystkich zapraszamy.
Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje nam się spełnić, nie
wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Ale staramy się w miarę posiadanych środków
i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. Rok 2020 był
rokiem owocnej pracy kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i promowania naszej gminy.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Zbiory biblioteczne
W 2020 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach wzbogaciła się o 1 006
woluminów co stanowi ok 3,5 % liczby zbiorów, w tym:
1) zakupiono woluminów:
− ze środków budżetowych – 444,
− z programu MDKiDN – 258,
2) dary:
− Biblioteka Księdza Klima – 295,
− pozostałe – 9.
Wymienione zbiory wprowadzono do nowo powstałej księgi inwentarzowej Biblioteka Księdza
Klima (BKK) oraz Księgi darów (KD).
Urodzony i pochowany w Oleszycach ksiądz Józef Klim był absolwentem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, władał językami:
niemieckim, włoskim, francuskim, rosyjskim i łaciną. Biblioteka Księdza Klima to wybór
polskojęzycznych pozycji z księgozbioru zgromadzonego przez księdza a podarowanego przez
jego siostrę naszej bibliotece.
W 2020 roku zubytkowano 1 187 pozycji. W dniu 31 grudnia 2020 roku biblioteka
posiadała 19 794 woluminy, czyli statystycznie na jednego mieszkańca przypadały 3 książki.
Ze względu na zamknięcie czytelń, biblioteka nie kupowała w ubiegłym roku żadnych
czasopism bieżących.
Użytkownicy
W 2020 roku 482 aktywnych czytelników wypożyczyło 8 282 pozycji (wypożyczeń na
zewnątrz), co daje w przeliczeniu średnią 1,3 przeczytanych książek na statystycznego
mieszkańca miasta i gminy, przy otwarciu tylko przez 9 miesięcy w roku.
Dostęp i wyposażenie
W 2020 roku zbiory biblioteczne zostały przeniesione do pomieszczeń ratuszowych,
wyremontowanych w ramach projektu ,,Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach
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z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”. Obecna
powierzchnia biblioteki wynosi 305 m2 i składa się z działów: dla dzieci i młodzieży,
wypożyczalni, kryminałów, sali spotkań kameralnych i sali, w której zaplanowano punkt
informacyjny. Ponadto znajdują się tu pomieszczenia socjalne dla pracowników i toalety dla
czytelników.
Biblioteka wzbogaciła się także o nowe komputery i dodatkowy sprzęt elektroniczny.
Pozwoliło to uruchomić Academikę - jest to darmowa wypożyczalnia, która umożliwia
korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. W praktyce to dostęp do 3 388 338
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa
autorskiego. MGBP posiada dwa terminale dostępu do tej usługi.
W 2020 roku biblioteka została zamknięta od połowy lutego ze względu na zaplanowane
przenosiny, a wprowadzony I lock-down spowodował, że otwarcie nastąpiło dopiero 4 maja.
Od tego czasu biblioteka działała nieprzerwanie do końca roku. Sytuacja pandemiczna
spowodowała wzrost zainteresowania dostępem online do naszego katalogu i tak w roku 2019
zanotowano 314 wejść użytkowników, natomiast w roku 2020 już 1 660.
Biblioteka posiada komputery z dostępem do Internetu i wi-fi.
Usługi i korzystanie z biblioteki
Liczba odwiedzin fizycznych w 2020 roku wyniosła 3803 osób a liczba wypożyczeń 8282.
W 2020 roku biblioteka zorganizowała konkurs ,,Święty przy drodze", który miał na celu
zgromadzenie materiałów dotyczących historii przydrożnych kapliczek i krzyży. Miały one być
częścią zaplanowanej publikacji z okazji 490-lecia poświecenia kościoła oleszyckiego.
Materiały z konkursu znajdują się w zbiorach biblioteki, natomiast publikacja nie została
opracowana ze względów pandemicznych (zamknięcie muzeów i innych placówek, w których
gromadzone są dokumenty).
W naszej bibliotece w lutym odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą
zatytułowane: ,,Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich
SP w Oleszycach. Spotkanie autorskie z Edytą Świętek zaplanowane w maju zostało odwołane
z powodu lock-downu. Od kilku lat odbywają się u nas spotkania w ramach Festiwalu
Dziedzictwa Kresów. W ubiegłym roku przygotowane zostało spotkanie pt. „To ostatnia
niedziela… Szlagiery twórców z Kresów” - prezentacja multimedialna Tomasza Kuby
Kozłowskiego ilustrowana muzycznie przez Grzegorza Góreckiego. Niestety nie odbyło się
ono, gdyż nie było wystarczającej ilości osób zainteresowanych uczestnictwem.
We wrześniu na Dziedzińcu Ratusza odbyło się Narodowe Czytanie - impreza ta od kilku lat
ma u nas swój niepowtarzalny klimat. Tym razem czytano Balladynę Juliusza Słowackiego.
Biblioteka zorganizowała również 240-godzinny bezpłatny kurs języka angielskiego dla
początkujących. Odbył się on we współpracy z ZDZ Krosno w ramach projektu
,,Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla Podkarpacia”. Uczestniczyło w nim 12 osób
- wszyscy uzyskali certyfikaty językowe.
Z inicjatywy biblioteki została przygotowana we współpracy z Tomaszem Mielnikiem
wirtualna wycieczka po cerkwi św. Onufrego w Oleszycach. Można ją obejrzeć na stronie
www.oleszyce.pl .
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Zakupiono „wrzutnię biblioteczną”, która umieszczona jest obok wejścia przed budynkiem
biblioteki i umożliwia zwrot wypożyczonych książek przez całą dobę bez konieczności
wchodzenia do pomieszczeń.

9. Sport i rekreacja
Zdrowie, kondycja, dobre samopoczucie - jest jeszcze wiele korzyści jakie można odnieść
poprzez wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną. Wśród społeczeństwa od lat panuje
powszechne przekonanie że „Ruch to zdrowie” i dlatego staramy się zapewnić naszym
mieszkańcom dobre warunki do uprawiania sportu.
Na terenie Miasta i Gminy Oleszyce działają takie obiekty sportowe jak:
− Centrum Rekreacyjno-Sportowe - jest to obiekt sportowy, który znajduje się przy ulicy
Zamkowej. Ma pełne zaplecze - dwa boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne,
boiska do siatkówki plażowej, szatnie,
− hala widowiskowo–sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy szkole
podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach,
− Orlik, na którym dostępne są boiska do piłki nożnej, piłki koszykowej/siatkowej oraz
tenisa ziemnego. Do wypożyczenia jest sprzęt do tenisa ziemnego jak również piłki do
siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Z boisk, jak również ze skate parku położonego na
terenie obiektu, można korzystać bezpłatnie.
Kluby sportowe działające na terenie Gminy Oleszyce:
− Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Oleszyce,
− Amatorski Klub Sportowy „Legia” Oleszyce,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Futorach,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Zalesiu,
− Uczniowski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Zabiała-Stare Sioło,
− Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Oleszyce,
Gmina Oleszyce posiada place zabaw przy świetlicach: w Nowej Grobli, Zabiałej, Suchej Woli,
Borchowie, Starym Siole oraz siłownie plenerowe (zewnętrzne) ze strefą relaksu przy świetlicy
w Futorach, Zalesiu i Starych Oleszycach.
W miejscowościach Futory, Zalesie i Stare Sioło znajdują się boiska do piłki nożnej.
Wydarzenia sportowe organizowane w 2020 roku to:
− IX Amatorski Halowy Turniej piłki nożnej,
− IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza MiG Oleszyce,
− ferie z piłką dla młodych sportowców,
− rozgrywki na Orliku w okresie wakacyjnym,
− mecze i treningi na Orliku i Stadionie miejskim w Oleszycach.
W 2020 roku na imprezy sportowe zostało wydatkowanych z budżetu gminy kwotę 3 513,33 zł.
Podstawowymi jednostkami realizującymi cele i zadania w zakresie kultury fizycznej są
stowarzyszenia kultury fizycznej. Główną formą pomocy, jaką Gmina udziela w ramach
posiadanych środków w budżecie, służącą wsparciu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży
reprezentujących kluby sportowe, jest dotacja.
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Dotacje dla klubów sportowych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu udzielone w roku 2020 na kwotę 133 716 ,00 zł w tym:
− Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Oleszyce - 59 011,00 zł,
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Futorach - 17 500,00 zł
− Ludowy Klub Sportowy ”Błękitni” w Zalesiu - 15 000,00 zł,
− Uczniowski Klub Sportowy „Zjednoczeni” Zabiała-Stare Sioło – 13 000,00 zł,
− Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Oleszyce - 4 600,00 zł.
− Amatorski Klub Sportowy „LEGIA” Oleszyce - 12 605,00zł
− Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Czarni” Oleszyce - 12 000,00zł
RAZEM - 137 229,33 zł.
Podstawa prawna:
− ustawa o sporcie z 25.06.2010 r.,
− uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
− uchwała Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia
2011 r. określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy
Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

10. Aktywność obywatelska
Na terenie Gminy Oleszyce zostało utworzonych 7 jednostek pomocniczych:
Miasto Oleszyce,
Sołectwo Stare Oleszyce,
Sołectwo Stare Sioło,
Sołectwo Nowa Grobla,
Sołectwo Borchów,
Sołectwo Futory,
Sołectwo Zalesie.
Jednostki pomocnicze działają na podstawie statutów jednostek pomocniczych uchwalonych
przez Radę Miejską w drodze uchwały, na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy.
Jednostki pomocnicze nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej. Gospodarka
finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
Na podstawie uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 marca
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Oleszyce środków
stanowiących 6 sołecki poszczególne sołectwa corocznie wydatkują środki finansowe na
realizację zadań gminy w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku w budżecie Miasta
i Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące przedsięwzięcia:
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Tabela 255 Wydatki z ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Nazwa
Sołectwa

Borchów

Nazwa zadania
"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie – gry towarzyskiej
Cymbergaj”

2 000,00

"Budowa przepustu w m. Borchów”

2 000,00

„Zakup placu zabaw dla dzieci (wyposażenie w stacjonarny zestaw ćwiczeń typu
zjeżdżalnia, domek dla dzieci, tor przeszkód)”
Razem sołectwo Borchów

20 000,00

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Futory”

2 000,00

„Wykonanie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Futorach"

8 732,01

„Zakup rzutnika do świetlicy wiejskiej"

2 000,00
34 732,01

"Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105229R w kierunku kościoła”

2 500,00

„Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli”

5 987,00

„Zakup kamienia na drogi gminne”

1 000,00

Wykonanie tablicy „Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Grobli, zakup sprzętu i
wyposażenia do remizy OSP w Nowej Grobli”

1 611,30

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Grobla dz. Nr 625/13"
Razem sołectwo Nowa Grobla

Stare
Oleszyce

2 000,00

„Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Futory”

Razem sołectwo Futory

Nowa
Grobla

14 455,00
18 455,00

„Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Futory”

Futory

Wykonanie
za 2020

13 662,55
24 760,85

„Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w m. Stare Oleszyce”

1 500,00

„Budowa grilla w m. Uszkowce”

1 500,00

„Budowa przyłącza energetycznego do altany w m. Uszkowce"

5 000,00

„Zakup placu zabaw przy świetlicy w m. Zabiała z montażem”

15 000,00

„Remont świetlicy w m. Stare Oleszyce”

14 570,00

„Remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól”
Razem sołectwo Stare Oleszyce

3 220,80
40 790,80
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"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Siole”

5 000,00

Stare Sioło
"Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło”
Razem sołectwo Stare Sioło

30 629,15
35 629,15

„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu”

1 500,00

„Wykonanie remontu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Suchej Woli"

2 500,00

„Uzupełnienie ubytków na drodze gminnej nr działki 475”

3 000,00

„Wykonanie równanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu”

1 000,00

„Poprawa dojazdu do dróg polnych”

2 000,00

Zalesie

„Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu”
Razem sołectwo Zalesie

25 547,10
35 547,10

Ogółem wydatki

189 914,91

W 2020 roku wydatki z Funduszu sołeckiego zostały zrealizowane:
Borchów – 100,00 %.
Futory - 100,00%,
Nowa Grobla - 98,40 %,
Stare Oleszyce - 95,48%,
Stare Sioło - 100,00%,
Zalesie - 98,90%,
X. Podsumowanie
W roku 2020 Gmina Oleszyce wydatkowała 1 902 175,90 zł na realizacje zadań
majątkowych, które służą powiększeniu majątku gminy. W tej kategorii mieszczą się wszelkie
wydatki dotyczące budowy czy rozbudowy obiektów komunalnych i infrastruktury
komunalnej, modernizacja dróg, rozwój terenów zielonych oraz przygotowanie dokumentacji
projektowej w tym zakresie. Realizacja zadań majątkowych to często proces bardzo długi
ponieważ większość zadań majątkowych związana jest z pozyskaniem środków tzw.
„zewnętrznych”.
W 2020 roku ukończone zostały następujące inwestycje o wydatkach przekraczających
100 000,00 zł:
− „Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ul. Konopnickiej km 0+000,00 – 0+253,00” 645 446,82 zł.
− „Zakup samochodu pożarniczego” - 225 943,80 zł.
− „Przebudowa dróg gminnych” - 218 275,14 zł.
− „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa–Oleszyce w m. Stare
Oleszyce (skrzyżowanie)” - 200 000,00 zł.
− „Budowa infrastruktury wodociągowej” w miejscowości Stare Sioło - 121 627,62 zł.
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− „Budowa oświetlenia ulicznego - 112 167,84 zł.
W 2020 roku nie zostały zrealizowane zaplanowane budżecie Gminy zadania:
− „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę
i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”
− „Przebudowa przepompowni ścieków w m. Borchów”
Rok 2020 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych działań oraz początek i punkt wyjścia
do działań kolejnych (np. przygotowanie dokumentacji projektowych). Wśród priorytetów są
projekty infrastrukturalne, na które Gmina Oleszyce stara się pozyskać środki finansowe.
Podejmowane działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę
wizerunku Oleszyc oraz pozostałych miejscowości gminy. Realizując zadania, często
dokonujemy wyboru inwestycji priorytetowych, które zaspokoją potrzeby jak najszerszej grupy
odbiorców. W realizacji inwestycji bardzo ważnym czynnikiem są możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, bez których Gmina nie jest w stanie podołać realizacji zadań.
Nasze działania to nie tylko inwestycje, ale także działania w obszarach Oświaty, Pomocy
Społecznej, Kultury, Sportu, Porządku Publicznego itp. Niezmiennie, w ramach konkursów
ofert, przekazujemy klubom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym środki na
organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych. Wyodrębnione są ponadto środki na
realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku w budżecie Gminy Oleszyce nie
zostały wyodrębnione środki finansowe na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
Działaniom towarzyszy równomierny rozwój wszystkich miejscowości, choć mamy
świadomość, jak wiele jest jeszcze potrzeb, którym trzeba będzie sprostać w najbliższych
latach.
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